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Miniony tydzień (08-14.02.2021 r.) był udany dla posiadaczy aktywów ryzykownych. Pozytywnie wyróżniały
się notowania cen surowców. Ceny miedzi wzrosły o 4% dzięki utrzymującemu się wysokiemu popytowi z
Chin, które są największym konsumentem czerwonego surowca. Jeszcze silniejszy, bo 5-procentowy wzrost
odnotowały ceny ropy typu Brent, czego powodem są obawy o podaż tego surowca z USA po ataku zimy w
Teksasie. Pozytywne nastroje utrzymywały się również na zagranicznych rynkach akcji (S&P 500 +1,23%,
Nasdaq +1,73%, Stoxx Europe 600 +1,09%, MSCI Emerging Markets +2,4%). Blado na tym tle wypadł nasz rynek,
gdzie WIG zanotował niewielki spadek (-0,04%). Słabą formę należy przypisać dużym spółkom, gdyż WIG20
zanotował spadek o ok. 1%, a małe i średnie spółki były na wyraźnym plusie (mWIG40 +1,85%, sWIG80
+3,21%). Największym ciężarem dla notowań indeksu WIG20 były akcje CD Projekt, które spadły ponad 10%
po tym jak spółka została skutecznie zaatakowana przez hakerów.
W zeszłym tygodniu powody do zadowolenia mieli również inwestujący w obligacje korporacyjne, indeks
ICE BofA Euro High Yield wzrósł o 0,83%.
W miniony piątek poznaliśmy wstępne dane o PKB w Polsce za 4 kwartał 2020 r., gospodarka w tym czasie
skurczyła się o 2,8% r/r, co jest wynikiem lepszym od oczekiwań rynku.
W otoczeniu rosnących cen aktywów ryzykownych inwestorzy pozbywali się obligacji skarbowych, co
przełożyło się na wzrost ich rentowności w segmencie 10- letnich papierów wartościowych (w Polsce o 5
bps, w USA o 4 bps, w Niemczech o 2 bps).

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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