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88,9 mld – obecna kapitalizacja spółki Allegro.

„Jeśli będziemy dalej obserwować wykładnicze tempo wzrostu, będę
namawiał premiera do całkowitego lockdownu. Łóżek nie da się dokładać w
nieskończoność” – Minister Zdrowia Adam Niedzielski.

W ubiegłym tygodniu obligacje na krajowym rynku wyraźnie zyskiwały (rentowność 10-latki spadła
do 1,24%), wspierane dynamicznym wzrostem nowych zachorowań na COVID-19, podczas gdy
rynki bazowe były słabsze, z powodu oczekiwań na duży pakiet fiskalny po wyborach w USA. W
tym tygodniu istotne dla rynku będzie czwartkowe posiedzenie EBC, na którym może być
ogłoszone kolejne zwiększenie skali skupu obligacji, w ramach walki ze skutkami pandemii.

Znaczny wzrost nowych zachorowań na COVID-19 coraz bardziej widoczny jest w zachowaniu
inwestorów na giełdzie. Zwiększenie awersji do ryzyka mocno pogarsza sentyment giełdowy.
Inwestorzy coraz bardziej obawiają się ponownego całkowitego zamknięcia gospodarki, które może
mieć mocno negatywny wpływ na wyniki spółek.

Ubiegły tydzień był udanym okresem dla notowań miedzi. Surowiec ten systematycznie zyskuje na
wartości i zbliża się do poziomu 7000 dolarów za tonę. Od początku 2020 roku zyskał na wartości
ponad 11%, co w sytuacji szalejącej pandemii, należy uznać za bardzo dobry wynik.

Miniony tydzień przyniósł nieco spokoju na rynkach walutowych. Złoty jeszcze nieznacznie osłabił się
w stosunku do Euro (EURPLN wzrósł do 4,57), natomiast w porównaniu do dolara nieco zyskał
(USDPLN 3,85), co było możliwe dzięki wzrostowi eurodolara powyżej 1,185.
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