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W minionym tygodniu (8-14.03.2021 r.) byliśmy świadkami kontynuacji trendu na rynku obligacji skarbowych. Po
kilkutygodniowym rajdzie, napędzanym przede wszystkim obawami o wzrost inflacji, rentowność 10-letnich
amerykańskich obligacji rządowych zamknęła się na poziomie 1,63% (tygodniowy wzrost o 6 punktów bazowych),
podczas gdy w styczniu rentowność wynosiła zaledwie 1,07% (wzrost rentowności oznacza spadek ceny obligacji).
Podobny trend jest widoczny na krajowym rynku instrumentów dłużnych, gdzie rentowność 10-letnich obligacji
skarbowych, po wzroście z poziomu 1,15% odnotowanego na koniec stycznia 2021 r., wyniosła na koniec tygodnia
1,55% (tygodniowy spadek o 3 punkty bazowe).
Pozytywne stopy zwrotu zostały odnotowane na większości światowych rynków akcji, pomimo faktu, że globalna
liczba zachorowań na koronawirusa ponownie rośnie. Inwestorzy zdają się wierzyć w skuteczność programu
szczepień i rychły powrót do normalności. Główny doradca medyczny prezydenta USA, dr Anthony Fauci komentując
w ubiegłym tygodniu sytuację epidemiczną USA wyraził nadzieję, że kraj może osiągnąć przed-pandemiczny poziom
„normalnego życia” już na przełomie sierpnia i września 2021 r. Jednocześnie Izba Reprezentantów Kongresu USA
zatwierdziła gospodarczy pakiet pomocy na czas pandemii o wartości 1,9 biliona dolarów. W efekcie indeks
S&P500 zakończył tydzień wzrostem o 2,6%, a indeks NASDAQ Composite wzrostem o 3,1%. Nie gorzej radziły
sobie pozostałe rynki akcji, gdzie niemiecki DAX umocnił się o 4,2%, a japoński Nikkei 225 wzrósł o 3,0%.
W Polsce borykamy się ze wzrostem zachorowań, przekraczającym nawet poziom 20 tysięcy osób dziennie, co
przełożyło się na ogłoszenie kolejnych województw podlegających restrykcjom. Od poniedziałku 15 marca w
województwach mazowieckim i lubuskim zamknięte zostają m.in. centra handlowe i hotele. Pomimo kolejnych
ograniczeń indeksy Warszawskiej Giełdy dały inwestorom powody do zadowolenia – w ubiegłym tygodniu WIG20
wzrósł o 3,4%, mWIG40 wzrósł o 2,8%, a sWIG80 umocnił się o 1,6%. Spośród największych spółek notowanych na
GPW najlepiej w ubiegłym tygodniu poradziły sobie akcje PZU, zyskując 9,8%, a najniższa stopa zwrotu stała się
udziałem akcjonariuszy CD Projekt, który spadł o 2,4%.
Na rynku towarowym notowania ropy typu Brent zmieniły się nieznacznie (spadek o 0,2%), spowalniając nieco
tempo wzrostów notowane w tym roku (wzrost ceny o 33,6% od początku roku). Spośród metali warto odnotować
wzrosty złota, srebra oraz miedzi, które umocniły się o odpowiednio 1,3%, 2,5% oraz 1,6%.

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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