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W drugiej części minionego tygodnia (22-28.03.2021 r.) większość najważniejszych indeksów akcyjnych
odnotowywała straty. Punktem zwrotnym stały się opublikowane w środę wstępne dane PMI, wskazujące na
dynamiczną poprawę koniunktury w gospodarce światowej pod koniec pierwszego kwartału bieżącego roku.
W strefie euro PMI w przetwórstwie wzrósł niespodziewanie do 62,4 pkt wobec odczytu na poziomie 57,9 pkt w
lutym. Także wskaźnik PMI dla usług wzrósł do poziomu 48,8 pkt wobec 45,7 pkt miesiąc temu i był najwyższy od
7 miesięcy. Patrząc na poszczególne kraje warto wspomnieć, że w Niemczech PMI w przetwórstwie osiągnął poziom
66 pkt i był to najwyższy odczyt od wiosny 1996 roku. Także wskaźnik dla usług u naszych zachodnich sąsiadów
przebił próg 50 pkt kształtując się na poziomie 50,8. Za oceanem PMI dla przetwórstwa nieznacznie się poprawił
wobec odczytu za luty kształtując się na poziomie 59 pkt. Spadł natomiast wskaźnik dla usług do 54,5 pkt wobec
57,8 pkt w lutym, pozostając jednak nadal ponad graniczną barierą 50 pkt.
W ślad za danymi części indeksów udało się wyjść „na plus” w ujęciu tygodnia. DAX wzrósł o 0,9% a S&P500 o
1,6%. CAC40 spadł natomiast o 0,2% a NASDAQ o 0,6%. W grupie „spadkowej” znalazły się także nasze lokalne
indeksy giełdowe. Indeks szerokiego rynku WIG spadł o 0,1% a indeks największych spółek WIG20 o 0,5%. Warto
wspomnieć, iż polskim indeksom ciążyły jeszcze niedawne „konie pociągowe” Allegro i CD Projekt, które spadły w
ujęciu tygodnia odpowiednio o 11,6% i 5%.
Aktywa bezpieczne, tj. obligacje krajów rozwiniętych zanotowały spadki rentowności (ceny rosły). Rentowności
amerykańskich 10-latek spadły do 1,67 a niemiecki Bund skończył tydzień na poziomie -0,35 (pięć punktów
bazowych niżej tydzień do tygodnia). Także polskie 10-latki się umocniły, kończąc tydzień z rentownością 1,47 tj. 3
punkty bazowe niżej niż w zeszłym tygodniu.
Lokalnie na polskim rynku mieliśmy informacje o sprzedaży detalicznej za luty, która spadła o 3,1% r/r, bardziej
niż zakładane przez rynek - 2,5% r/r. Także odczyt produkcji budowlano-montażowej był gorszy niż zakładano.
Spadła o 16,9% r/r wobec oczekiwanego spadku o 9,5% r/r. Nieco lepszy natomiast od założeń był odczyt z rynku
pracy. Stopa bezrobocia w lutym wyniosła 6,5% bez zmian wobec stycznia, jednak nieco lepiej niż wskazywały
oczekiwania rynkowe, które były na poziomie 6,6%. Mieszanka negatywnych odczytów, złych wieści z frontu walki
z pandemią oraz dalsze „gołębie” wypowiedzi płynące z NBP spowodowały dalsze osłabienie się złotego. Kurs
EUR/PLN wzrósł najwyżej od 2009 dotykając poziomu 4,65.

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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