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W ubiegłym tygodniu (27.07-02.08.2020) na rynki powróciły obawy związane ze
wzrostem zachorowań na COVID-19 oraz wpływem pandemii na gospodarkę.

SARS-COV-2
W Polsce również zaobserwowano nowe rekordy
dziennego przyrostu chorych. Premier Mateusz
Morawiecki zapowiedział możliwość wprowadzenia
nowych obostrzeń, jeżeli sytuacja związana
z epidemią będzie ulegać pogorszeniu.

Globalna liczba zachorowań wynosi ponad 18 mln,
a liczba zgonów zbliżyła się do 700 tys., co oznacza,
że już teraz przekroczyła średnią roczną liczbę śmierci
powodowanych przez grypę, szacowaną przez WHO
na od 310 tys. do 650 tys. rocznie.

PKB

US

-32,9%

DE

-10,1%

Opublikowano pierwsze informacje dotyczące zmiany PKB w drugim
kwartale br., który był pod negatywnym wpływem zamknięcia gospodarek.

Uwagę inwestorów przyciągał również sezon publikacji wyników
za drugi kwartał. Na rynku amerykańskim wyniki w ostatnim tygodniu
podało niemal 190 spółek z indeksu S&P 500, a łącznie od rozpoczęcia
sezonu wynikowego raporty za poprzedni kwartał przedstawiło ponad
300 firm z tego indeksu. Niemal 85% spółek pozytywnie zaskoczyło
analityków poziomem zysków, a dobre wyniki opublikowały m.in.
największe spółki technologiczne.
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Giełdowe indeksy akcji zakończyły tydzień
niewielkimi wzrostami w przypadku giełd
amerykańskich oraz niedużymi spadkami
rynków europejskich, a także indeksów
krajowych.

W minionym tygodniu spotkanie odbył Federalny Komitet do spraw Operacji Otwartego Rynku
(FOMC) decydujący o poziomie stóp procentowych w USA. Główna stopa została utrzymana bez
zmian, co było zgodne z oczekiwaniami rynku. Jednocześnie poinformowano, że Rezerwa Federalna
może wykorzystać pełen zakres narzędzi do wspierania gospodarki USA, promując w ten sposób
maksymalne cele w zakresie zatrudnienia i stabilności cen. W podobnym tonie wypowiadał się
również prezes NBP Adam Glapiński, mówiąc, że NBP ma jeszcze przestrzeń do dalszych działań
antykryzysowych, w tym dalszego poluzowania polityki pieniężnej.

FOMC

10-LETNIE OBLIGACJE SKARBOWE

1,26%
-0,53%
0,53%

W tym otoczeniu notowania
obligacji skarbowych rosły,
a ich rentowności spadały.

+3,4%

Wśród metali warto wspomnieć
o złocie, które rosło ósmy tydzień
z rzędu zwiększając swoją wartość
w ubiegłym tygodniu o 3,4%.

Materiał jest prezentowany w celach informacyjnych i nie powinien być wyłączną podstawą podejmowania decyzji inwestycyjnych.
Wartość aktywów netto niektórych subfunduszy funduszu Santander FIO, Santander Prestiż SFIO oraz Santander PPK SFIO cechuje się
dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Niektóre subfundusze mogą inwestować więcej niż 35% aktywów
w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Fundusze nie
gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Przed podjęciem decyzji
inwestycyjnej uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z subfunduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie
zysku. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków. Dane finansowe subfunduszy, opis
czynników ryzyka oraz informacje na temat opłat związanych z uczestnictwem w subfunduszach znajdują się w prospektach
informacyjnych oraz tabelach opłat dostępnych w języku polskim na SantanderTFI.pl i u dystrybutorów funduszy Santander. Santander
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Poznaniu, pl. Władysława Andersa 5, 61-894 Poznań, zarejestrowane
w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
KRS 0000001132, NIP 778 13 14 701, kapitał zakładowy 13.500.000,00 PLN (wpłacony w całości). Niniejszy dokument nie może być
kopiowany, cytowany lub rozpowszechniany w jakikolwiek sposób bez uprzedniego pisemnego zezwolenia Santander TFI S.A.
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 nie ponoszą odpowiedzialności za skutki
decyzji inwestycyjnych podjętych wskutek interpretacji niniejszego dokumentu.

