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Komentarz Tygodniowy
Ubiegły tydzień upłynął na rynkach światowych pod znakiem odreagowania głębokich spadków sprzed
dwóch tygodni, które powoli zaczynały przypominać panikę. Nastroje na inwestorów poprawiły się po
ogłoszeniu 10 kwietnia pakietu stabilizacyjnego dla strefy euro, opiewający łącznie na 750 mld euro, z
czego wsparcie w wysokości 250 mld euro miałby zapewnić Międzynarodowy Fundusz Walutowy.
Program ma za zadnie zapewnienie finansowania krajom przeżywającym trudności i jest przewidziany
na trzy lata. Dobre nastroje na rynkach uległy w piątek pogorszeniu na skutek gwałtownemu
osłabieniu euro w stosunku do dolara amerykańskiego (należy zwrócić uwagę, że euro jest na
najniższym poziomie od prawie 4 lat) oraz dalszym spekulacjom, co do złej kondycji finansowej krajów
Unii. Dla przykładu, hiszpański IBEX stracił w piątek ponad 6,6%. W skali tygodnia amerykański
S&P500 wzrósł o 2,2%, niemiecki DAX zyskał aż 6%, natomiast londyński FTSE100 wzrósł o 2,9%.
Giełdy zachowywały się bardzo dobrze także w naszym regionie. Węgierski BUX zyskał 8,3%, czeski
PX wzrósł o 4,2%, natomiast rosyjski RTS zyskał 5,2%. W Polsce tydzień upłynął pod znakiem debiutu
PZU S.A. Obroty na akcjach spółki wyniosły 5,1 mld zł, zaś na całym rynku obroty osiągnęły
rekordowy poziom 6,6 mld złotych. Indeks WIG wzrósł o 2,9% a indeks WIG20 zyskał o 2,3% i
zakończył tydzień poniżej 2400 punktów. Spoglądając sektorowo najlepiej zachowywał się sektor
chemiczny (WIG-chemia zyskał 7%). Najsłabiej natomiast zachowywał się sektor energetyczny (WIGenergia stracił w ubiegłym tygodniu 0,7%).

Materiał jest prezentowany w celac h informacyjnych i nie powinien być wyłączną podstawą podejmowania decyzji inwestycyjnych. Niniejszy dokument nie może być
kopiowany, cytowany lub rozpowszec hniany w jakikolwiek s posób bez uprzedniego pisemnego zezwolenia wyżej wskazanych podmiotów. Infor macje zawar te w
dokumencie są dobierane zgodnie z najlepszą wiedzą jego autorów i pochodzą ze źródeł uznawanych za wiarygodne, jakkolwiek autorzy nie gwarantują ich dokładności i
kompletności. Autorzy zastrzegają, że dokument ma wyłącznie c harakter infor macyjny i nie może być wyłączną podstawą podejmowania decyzji inwestycyjnych. Autorzy
nie ponoszą odpowiedzialności za skutki decyzji inwestycyjnych podjętych wskutek interpretacji powyższego dokumentu. Przed dokonaniem inwestycji w fundusze
inwestycyjne należy zapoznać się z Prospektem Informacyjnym. Adresaci tego dokumentu powinni wziąć pod uwagę fakt, że Towarzystwo zarządza funduszami
inwestycyjnymi i otrzymuje z tego tytułu opłatę za zarządzanie, której stawka różni się pomiędzy poszczególnymi funduszami. W konsekwenc ji, w ekonomicznym interesie
Towarzystwa leży lokowanie przez Klientów środków w funduszac h inwestycyjnych przez nie zarządzanych oraz lokowanie środków w takich funduszach inwestycyjnych,
które z uwagi na indywidualną sytuację Klienta, w tym jego poziom awersji do ryzyka oraz horyzont inwestycyjny mogą być uznane za nieodpowiednie dla niego.

