Komentarz
rynkowy
Amerykańskie indeksy po raz kolejny na nowych szczytach
Ostatnie tygodnie to gorący okres na rynkach akcji – po informacji
o opracowaniu szczepionki na Covid-19 indeksy z różnych zakątków świata
poszybowały w górę. Co więcej, po spektakularnym listopadzie dobra
passa trwa nadal, a część giełd ustanowiła rekordy wszech czasów – mowa
np. o indeksach amerykańskich.
Po dwóch, słabych miesiącach na rynkach akcji listopad przyniósł
odreagowanie – na giełdach obserwowaliśmy euforyczne nastroje. Indeks
grupujący globalne parkiety (MSCI AC World) zyskał wówczas +12,2%.
Nadzieja na powrót do świata bez maseczek i obostrzeń była na tyle silna,
że rynki zignorowały informacje dotyczące rekordowej liczby zachorowań
w wielu krajach. Co więcej, pierwsze dni grudnia też można zaliczyć do
udanych – od początku miesiąca wspomniany indeks wzrósł +2,3%.
Na tym tle pozytywnie wyróżniły się indeksy amerykańskie, które sukcesywnie
poprawiają rekordy wszech czasów.

Stopy zwrotu z wybranych indeksów amerykańskich
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
-10,00%
-20,00%
-30,00%
-40,00%

Nasdaq

S&P500

Jak można zaobserwować na powyższym wykresie indeksy Nasdaq
i S&P500 nie tylko odrobiły marcowe spadki, ale również wspięły się na
nowe szczyty. Szczególnie dobrze poradził sobie wówczas Nasdaq – indeks
spółek technologicznych – który od początku roku zyskał ok. +40%. Solidnych
stóp zwrotu w tym okresie dostarczyły popularne spółki, np. Apple (+70%),
Facebook (+39%) czy Microsoft (+37%). Warto dodać, że paliwem do wzrostów
w ostatnich tygodniach były m.in. informacje dotyczące szczepionki czy
redukcja ryzyka związanego z wyborami w USA – wszystko wskazuje na to,
że nowym prezydentem Stanów Zjednoczonych zostanie Joe Biden. Zdaniem
wielu ekspertów notowania indeksów w ostatnich dniach wsparły również
słabsze od oczekiwań dane z rynku pracy, które paradoksalnie wsparły
sentyment inwestycyjny – być może przyspieszy to wdrożenie programów
pomocowych, na co z nadzieją czekają inwestorzy.
Choć naturalnie trudno powiedzieć jak długo te pozytywne nastroje będą
podtrzymywane, to jednak warto podkreślić, że inwestorzy, którzy ulokowali
swoje środki w funduszach akcji amerykańskich niewątpliwie mają powody
do zadowolenia.
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