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W poprzednim tygodniu (5-11.04.2021) na rynkach finansowych panowały dość spokojne nastroje. Ważnym
wydarzeniem było posiedzenie Rezerwy Federalnej USA. Członkowie Fed uważają, że upłynie jeszcze trochę czasu,
zanim zostanie osiągnięty dalszy postęp w realizacji celów w zakresie pełnego zatrudnienia i stabilności cen
w USA. Podtrzymali decyzję, że zakupy aktywów będą kontynuowane co najmniej w obecnym tempie do czasu
osiągnięcia celów. Wzrosty rentowności obligacji tłumaczą poprawą perspektyw gospodarczych. Zauważają, że
może następować dalszy wzrost inflacji z uwagi na zakłócenia w dostawach i silny popyt. Większość uczestników
posiedzenia oceniła zagrożenia dla perspektyw inflacyjnych jako zasadniczo zrównoważone.
W Europie otrzymaliśmy dane PMI dla usług za marzec, które okazały się lepsze od oczekiwań. Rentowności
10-latek w USA i Europie stabilizowały się mniej więcej na poziomie sprzed tygodnia. Dolar lekko się osłabiał
względem innych walut po ostatniej silnej aprecjacji.
Dużo lepiej poradziły sobie indeksy akcyjne w USA. S&P 500 wzrósł o 1,25%, bardzo dobrze też poradziły sobie
spółki technologiczne. Nasdaq wzrósł o prawie 1,5%. Niemiecki Dax wzrósł 0,14% w walucie lokalnej. Giełda
w Japonii pozostała bez zmian.
W Polsce odbyło się posiedzenie RPP, która utrzymała stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Większość
członków opowiedziało się za stabilizacją stóp procentowych w kolejnych kwartałach, a w przypadku załamania
koniunktury – za obniżką stóp. Prognozy NBP zakładają wzrost inflacji CPI, a chwilowe przekroczenie górnej granicy
celu inflacyjnego będzie zdaniem NBP akceptowalne. Dostrzega również, że obecna fala pandemii i zaostrzenie
restrykcji bardzo negatywnie wpływa na aktywność gospodarczą i nastroje.
Miniony tydzień w Polsce zakończyliśmy pod kreską. WIG spadł o 1%, WIG20 o 1,9%. Lepiej zachowywały się
mniejsze spółki. sWIG80 wzrósł o 1,2%, a mWIG40 o 0,3%. Polska złotówka umacniała się względem
amerykańskiego dolara i Euro. Rentowności 10-latek lekko rosły i na koniec tygodnia i wyniosły 1,57%.

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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