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Ubiegły tydzień (01.03-07.03.2021) przyniósł dalsze wzrosty rentowności (spadki cen) amerykańskich obligacji
skarbowych. Inwestorów rozczarowały wypowiedzi szefa Fed J. Powella, w których nie padły zapowiedzi
konkretnych działań w obliczu obserwowanej wyprzedaży na rynku długu. Rentowność amerykańskich 10-latek
wyniosła na koniec tygodnia 1,57% (wzrost o 16 punktów bazowych). Z kolei na rynku akcji indeks S&P500
zwiększył swoją wartość o 0,8%. Słabiej na tym tle wypadły spółki technologiczne mierzone indeksem Nasdaq
(-2%), który zakończył spadkiem trzeci tydzień z rzędu.
Dane z amerykańskiego rynku pracy okazały się dużo lepsze od prognoz. Zmiana zatrudnienia w sektorze
pozarolniczym wyniosła w lutym 379 tys. przy konsensusie na poziomie 182 tys. Opublikowane na początku
tygodnia wskaźniki koniunktury (indeks ISM) w przemyśle też zaskoczyły pozytywnie, natomiast poniżej
prognoz wypadł odczyt w usługach. Z kolei w strefie euro wskaźniki wyprzedzające PMI zarówno w przemyśle,
jak i usługach okazały się lepsze od prognoz. Rozczarowały za to styczniowe dane o sprzedaży detalicznej
z Niemiec, Francji oraz strefy euro.
W Polsce indeks szerokiego rynku WIG zyskał w ostatnim tygodniu 1,2%. Najmocniej zachowywały się duże spółki
mierzone indeksem WIG20 (+1,7%). Krajowy PMI przebił oczekiwania rynkowe odczytem na poziomie 53,4 pkt.
Na środowym posiedzeniu RPP zgodnie z oczekiwaniami pozostawiła stopy procentowe na niezmienionym
poziomie. Zaprezentowane zostały nowe ścieżki inflacji i PKB, które pomimo istotnego podwyższenia
w porównaniu do ich poprzedniej wersji, nie zmieniły podejścia Rady do polityki pieniężnej.
W ostatnim tygodniu zauważalne było umocnienie dolara, co nie sprzyjało walutom rynków wschodzących,
w tym złotemu. Z kolei na rynku surowców warto zwrócić uwagę na ceny ropy, które wzrosły do ponad 66 USD
za baryłkę. Efekt spotkania OPEC+ był dla rynku pozytywną niespodzianką z uwagi na przedłużenie ograniczeń
wydobycia ropy na kolejny miesiąc.

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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