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W minionym tygodniu (07-13.09.2020) na rynkach finansowych obserwowaliśmy kontynuację przeceny akcji spółek
technologicznych skupionych w indeksie Nasdaq, który doświadczył spadku o 4%. Niemniej jednak, mimo ostatnich
spadków stopa zwrotu dla tego indeksu liczona od początku roku wciąż wynosi ponad 20%.
Przecena za oceanem tym razem nie przełożyła się na nastroje panujące na GPW, gdzie indeks szerokiego rynku WIG
zamknął tydzień na niewielkim plusie (+0,4%). Wzrost na GPW skupiony był głównie wokół dużych spółek (+0,8%),
gdzie gwiazdą były akcje wydobywającej węgiel koksujący JSW, których cena wzrosła o blisko 43%. Niecieszące się
wcześniej dużym zainteresowaniem inwestorów akcje JSW zyskiwały na prognozach wskazujących
prawdopodobieństwo wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych w Australii, co mogłoby negatywnie
przełożyć się na możliwości wydobycia i transportu węgla koksującego w kraju będącym największym na świecie
eksporterem tego surowca. Pozytywnie wyróżniały się również notowania polskich banków, których indeks
zakończył tydzień z ok. 2,5% wzrostem. Poprzedni tydzień nie przyniósł natomiast wielu emocji na rynku obligacji,
gdzie zarówno w segmencie obligacji skarbowych jak i korporacyjnych ruchy cen były znikome.
Pod koniec minionego tygodnia poznaliśmy sierpniowe dane o inflacji w USA, która okazała się wyższa od oczekiwań
analityków (inflacja +1,3% r/r, inflacja bazowa +1,7% r/r). Za mocny odczyt odpowiada m.in. wysoki wzrost cen
samochodów używanych (+5,4% m/m). Na amerykańskim rynku motoryzacyjnym widoczna jest zbyt niska
dostępność nowych aut, co oznacza, że producenci samochodów nie doszacowali popytu. Jest to niewątpliwie
pozytywny sygnał z amerykańskiej gospodarki.

Materiał jest prezentowany w celach informacyjnych i nie powinien być wyłączną podstawą podejmowania decyzji
inwestycyjnych. Wartość aktywów netto niektórych subfunduszy funduszy Santander 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.

1

