
 
 

 

 

 

 

  

KOMENTARZ TYGODNIOWY 

 28.09.2020 – 04.10.2020 

Zeszły tydzień na rynkach dłużnych w kraju i na rynkach bazowych nie przyniósł 

przełomu: polska 10-latka utrzymuje się nieznacznie powyżej 1,30%, a jednocześnie 

wciąż spadają rentowności (rosną ceny) krótszych papierów (5-letni papier do 

rekordowych 0,55%). W tym tygodniu uwagę będzie przykuwać posiedzenie RPP 

(środa), ale trudno się spodziewać jakichkolwiek zmian w polityce pieniężnej. 

 

Miniony tydzień przyniósł uspokojenie oraz wyhamowanie spadków na globalnych 

rynkach akcji.  Odreagowanie było widoczne szczególnie w Polsce na największych 

spółkach z indeksu WIG20. Obecnie rynek w Polsce oczekuje pierwszego notowania 

akcji Allegro, które ma nastąpić w połowie października. 

 

W ostatnim okresie mieliśmy do czynienia z silnym spadkiem na rynku miedzi. Cena 

tego surowca spadła z poziomu 6800 dolarów, do około 6400 dolarów. Część 

inwestorów realizowała zyski po wcześniejszych bardzo silnych wzrostach. 

 

W ubiegłym tygodniu lepsze nastroje na globalnych rynkach pozwoliły złotemu 

odrobić dużą część wcześniejszych spadków. Polska waluta wciąż pozostaje 

jednak relatywnie słaba: EURPLN około 4,50, USDPLN blisko 3,85.  
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nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego. Niniejsze opracowanie jest wyrazem najlepszej wiedzy, umiejętności oraz poglądów autorów. Autorzy opracowania ani Alior TFI S.A. nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne szkody 

poniesione w wyniku decyzji podjętych na postawie informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu. Autorzy opracowania ani Alior TFI S.A. nie ponoszą odpowiedzialności za kompletność i prawdziwość danych zawartych w 
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ulec zmianie bez zapowiedzi. Informacje o ALIOR Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym zarządzanym przez Alior TFI S.A. oraz o jego ryzyku inwestycyjnym związanym z inwestycją w jednostki uczestnictwa ALIOR SFIO 

zawarte są w prospekcie informacyjnym dostępnym w siedzibie Alior TFI S.A. oraz na stronie internetowej www.aliortfi.com. Przed nabyciem jednostek uczestnictwa Alior SFIO należy zapoznać się z prospektem informacyjnym, który 

zawiera informacje niezbędne do oceny inwestycji w jednostki uczestnictwa subfunduszy wydzielonych w ramach ALIOR SFIO oraz wskazuje zasady polityki inwestycyjnej każdego z subfunduszy, ryzyka, koszty i opłaty związane z 

inwestycją w jednostki uczestnictwa subfunduszy wydzielonych w ramach ALIOR SFIO, a także z kluczowymi informacjami dla inwestora odpowiednich Subfunduszy. Przedstawione wyniki mają charakter historyczny (źródło: Alior TFI S.A.). 

Alior TFI S.A. ani ALIOR SFIO nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych funduszy lub subfunduszy ani uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Wyniki nie uwzględniają opłaty manipulacyjnej lub innych ewentualnych opłat. 

Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikami inwestycyjnymi danego subfunduszu i jest uzależniona od wartości jednostek uczestnictwa w momencie ich zbycia i odkupienia przez ALIOR SFIO oraz od poziomu 

pobranych opłat manipulacyjnych i zapłaconego podatku bezpośrednio obciążającego dochód z inwestycji w ALIOR SFIO, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Inwestycje w subfundusze obarczone są ryzykiem 

inwestycyjnym, a uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Tabele opłat znajdują się na stronie internetowej www.aliortfi.com. Wartość aktywów netto ALIOR SFIO i subfunduszy może 

cechować się dużą zmiennością, ze względu na skład portfeli inwestycyjnych i stosowane techniki zarządzania. Subfundusze mogą inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczone 

przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Alior TFI S.A. oświadcza, że dokłada wszelkich starań, aby niniejszy materiał był przygotowywany z należytą starannością. Alior TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne 

osób, które zapoznały się z niniejszym materiałem. Alior TFI S.A. zastrzega, że dane zamieszczone w niniejszym materiale mogą być nieaktualne, dlatego w przypadku zamiaru podjęcia decyzji inwestycyjnych zalecamy kontakt z Alior TFI 

S.A., celem uzyskania aktualnych informacji. 
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Obecna liczba ministerstw w rządzie polskim po 

jego rekonstrukcji. Zmniejszenie z 20 ministerstw, 

które istniały przed zmianą. 

 

„Październik: jeden ze szczególnie ryzykownych miesięcy dla 
inwestycji w akcje. Pozostałe to: lipiec, styczeń, wrzesień, kwiecień, 
listopad, maj, marzec, czerwiec, grudzień, sierpień i luty” – Mark 
Twain. 
 

Bartosz Augustyński 

 Dyrektor Regionalny 

Bartosz.Augustynski@aliortfi.com     

(+48) 519 445 142 

 

 


