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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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Miniony tydzień upłynął pod znakiem spadków na światowym i polskim rynku kapitałowym. Rynki 
finansowe bardzo nerwowo reagowały na rozwój sytuacji w Grecji oraz na negocjacje tego kraju z 
pozostałymi krajami UE i MFW w sprawie pomocy finansowej. Skala niepokoju inwestorów dała się 
zaobserwować w rentowności greckich obligacji (rentowność 2-letnich obligacji sięgała w pewnym 
momencie nawet poziomu 16%, natomiast 10-letnich obligacji ponad 10%). W ślad za obniżeniem 
ratingu dla Grecji agencja Standard & Poor’s biorąc pod uwagę zadłużenie oraz perspektywy 
makroekonomiczne obniżyła swoje oceny także Portugalii i Hiszpanii. W ciągu tygodnia indeks S&P500 
stracił 2,5% i znalazł się na poziomie 1186 punktów. To już czwarty raz, kiedy indeks ten nie zdołał 
utrzymać się powyżej 1200 punktów. W Europie indeks DAX stracił 2%, natomiast indeks FTSE100 
spadło o 3%, do poziomu 5553 punktów. W tle zawirowań na międzynarodowym rynku finansowym 
zaskakująco wypadła warszawska giełda. Ostatnie dwie sesje tygodnia na GPW w Warszawie 
przyniosły odreagowanie i wzrosty zmniejszyły skalę spadków. Indeks WIG20 zyskał w ubiegłym 
tygodniu 1,3%, natomiast indeks WIG wzrósł o 1,1%. Spoglądając sektorowo, najlepiej zachowywały 
się spółki spożywcze (WIG-spożywczy zyskał 5,7%) oraz paliwowe (WIG-paliwa zyskał 3,6%). Słabo 
zachowywały się spółki telekomunikacyjne, głównie za sprawą TP S.A. (WIG-telekomunikacja stracił 
2,1%) oraz informatyczne (WIG-informatyka stracił 0,3%). 
 
 
 
 
 
 


