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W minionym tygodniu (1-7.02.2021) nastroje na światowych rynkach były dobre. Wydaje się, że inwestorzy
odzyskują wiarę w perspektywę ponownego otwarcia gospodarek dotkniętych przez Covid. Obserwowaliśmy
zwiększony apetyt inwestorów na ryzykowne aktywa, który objawiał się przez wysokie wzrosty na rynku akcji
(głównie za granicą). Natomiast ceny obligacji skarbowych, które są uważane za bezpieczne aktywa, spadały.
Giełda w USA biła kolejne historyczne rekordy. Indeks S&P 500 zyskał 4,7%. W Europie seria solidnych wyników
finansowych spółek pomogła wzmocnić wzrosty najważniejszego indeksu STOXX 600. Zyskał on w ciągu tygodnia
3,5%. Według danych Bloomberga prawie jedna trzecia europejskich spółek pokazała już wyniki za ostatni kwartał
2020 r. Zyski przedsiębiorstw poza sektorem energetycznym są średnio o 4% wyższe niż przed rokiem.
W Polsce nastroje były wyraźnie gorsze niż za granicą. Największy indeks WIG zyskał tylko 0,8%.
Dane makroekonomiczne, jakie ukazywały się w ciągu tygodnia były mieszane. Takie właśnie były piątkowe dane
z rynku pracy w USA. Zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym była niższa od prognoz ale bezrobocie
wyniosło 6,3% wobec oczekiwań na poziomie 6,7%. Rynek obligacji skarbowych pozostawał nieco w tyle.
Rentowności na rynkach bazowych rosły (ceny spadały) przez większą część tygodnia. W USA i Niemczech były
to wzrosty rzędu 10 punktów bazowych. Amerykańskie dziesięciolatki mają w tej chwili rentowność w okolicach
1,1%, a niemiecki Bund -0,4%.
Polskie obligacje skarbowe miały za sobą również słaby tydzień. Rentowność obligacji dziesięcioletnich wzrosła
odzwierciedlając ruch na rykach bazowych. W tej chwili polskie dziesięciolatki mają rentowność w okolicach 1,2%.
Zgodnie z oczekiwaniami ubiegłotygodniowe posiedzenie RPP nie przyniosło żadnych zmian w krajowej polityce
pieniężnej. W minionym tygodniu poznaliśmy też dobre dane z polskiego rynku pracy. Według szacunków
Ministerstwa Pracy w styczniu stopa bezrobocia, po odsezonowaniu, pozostała praktycznie niezmieniona
na poziomie 6,2%. Pokazuje to, jak dobrze radzi sobie polska gospodarka z kryzysem.
Wzrost rentowności obligacji na rynkach bazowych pociągnął za sobą spadek cen metali szlachetnych. Cena złota
spadła w czwartek poniżej 1800 dolarów za uncję. Z kolei ceny ropy naftowej były na najwyższym poziomie
od roku. Za baryłkę ropy Brent płacono 59 dolarów, oznacza to że wróciliśmy do poziomów sprzed pandemii.
Pozytywne nastroje w odniesieniu do ryzykownych aktywów, nie ominęły także rynku obligacji korporacyjnych.
W ciągu tygodnia indeksy obligacji dolarowych z wysokim kuponem czyli z tzw. segmentu High Yield zaliczyły
wzrost o ponad 1%.

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 Santander.pl/TFI 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.
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