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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 stawka 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 upłynął pod znakiem umiarkowanych nastrojów na światowych giełdach. 
Indeks S&P500 zyskał 1% a niemiecki indeks DAX wzrósł o 1,2%. Na rynku można było 
zaobserwować uspokojenie nastrojów związanych z sytuacją finansową Grecji. Indeks 
S&P500 ponownie dotarł do swojego lokalnego szczytu na poziomie 1150 punktów i istnieje 
obecnie podwyższone ryzyko ruchu korekcyjnego. Można stwierdzić, że dalszy kierunek na 
rynkach będzie zależał w dużym stopniu od zachowań inwestorów na rynku w USA. Z kolei 
na polskim rynku akcji można było w ubiegłym tygodniu zaobserwować gwałtowne ruchy na 
indeksie mWIG40 i sWIG80. Indeksy te wzrosły odpowiednio o 3,6% i 3,1% osiągając swoje 
nowe lokalne szczyty. Dla porównania WIG20 wzrósł jedynie o 1,1%. Tak dobre zachowanie 
się małych i średnich spółek niewątpliwie było wynikiem relatywnie gorszego zachowywania 
się tychże indeksów w ostatnim czasie. Patrząc jednak na przekrój spółek, które rosły w 
minionym tygodniu, to można stwierdzić, iż zachowaniem inwestorów kierowała bardziej 
chęć spekulacji niż chłodnej analizy fundamentalnej. Tak agresywne wzrosty na małych i 
średnich spółkach powinny spowodować podwyższoną czujność u inwestorów. Często takie 
wzrosty są pierwszym sygnałem zbyt dużego optymizmu, co może przełożyć się na korektę 
na rynku. 
 
 
 
 
 
 


