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Materiał jest prezentowany w celach informacyjnych i nie powinien być wyłączną podstawą podejmowania decyzji inwestycyjnych. Niniejszy dokument nie może być 
kopiowany, cytowany lub rozpowszechniany w jakikolwiek sposób bez uprzedniego pisemnego zezwolenia wyżej wskazanych podmiotów. Informacje zawarte 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 charakter informacyjny 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 s tawka różni się pomiędzy poszczególnymi funduszami. W konsekwencji, w ekonomicznym interesie 
Towarzystwa leży lokowanie przez Klientów środków w funduszach 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. 
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Ubiegły tydzień po raz kolejny należał do spadkowych na światowym i polskim rynku 
kapitałowym. Rynek nerwowo zareagował na spekulacje, co do kondycji finansowej 
Portugalii, która jako kolejny kraj po Grecji posiada zbyt duży deficyt finansów publicznych 
w stosunku do swojego PKB. Dodatkowo swój niemały udział w spadkach na giełdach miał 
umacniający się dolar amerykański w stosunku do euro. Na skutek mocnego dolara taniały 
ceny surowców. W takim, niesprzyjającym dla wzrostów otoczeniu warszawska giełda 
okazała się najsłabszą w naszym regionie. Indeks WIG20 stracił w ubiegłym tygodniu 7,8%, 
natomiast węgierski BUX i czeski PX spadły odpowiednio o 7,4% i 7%. WIG20 od swoich 
lokalnych szczytów z połowy stycznia stracił już prawie 12% i znalazł się na najniższym 
poziomie od początku listopada ubiegłego roku. Duże spadki w Europie nie przełożyły się na 
spadki w Stanach Zjednoczonych. Wynikało to z dobrej końcówki tygodnia na tamtejszych 
rynkach, kiedy to opublikowano lepszą od oczekiwanej stopę bezrobocia w USA. Indeks 
S&P500 stracił w skali ubiegłego tygodnia zaledwie 0,7%, znacznie mniej, niż największe 
indeksy w Europie Zachodniej (indeks DAX stracił 3,1%, natomiast indeks FTSE100 stracił 
2,5%). 
 
 
 
 
 
 
 


