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W ubiegłym tygodniu największą zmiennością (17-23.05.2021) charakteryzował się rynek kryptowalut. Kurs
Bitcoina spadł w tygodniu o 23%, choć momentami spadki sięgały nawet prawie 40%. Panika została spowodowana
zapowiedziami ze strony Chin o zaostrzeniu regulacji na tamtym rynku. Podobne zapowiedzi padały także
w kontekście ostatnich wzrostów na rynkach surowcowych, co negatywnie wpływało na ich ceny – ropa Brent
spadła w tygodniu 3,3%, miedź 3,6%, ruda żelaza 5,4%.
Rynki akcyjne w takim otoczeniu poradziły sobie dość przyzwoicie. Większość zakończyła tydzień na lekkich
plusach. Na tym tle relatywnie dobrze wypadł rynek polski. Indeks szerokiego rynku WIG wzrósł w tygodniu
o 2,2% a średnich spółek mWIG40 o 2,99%. Inwestorzy pozytywnie odebrali założenia planowanych działań
społeczno-gospodarczych rządu na najbliższe lata tzw. ,,polskiego ładu”. Propozycje te zwiększają dochody
rozporządzalne zarabiających mniej. Najmocniejszym sektorem były banki. Solidne wzrosty odnotowali także
deweloperzy oraz niektóre spółki konsumenckie.
Mimo dużej zmienności, rentowności amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych zakończyły tydzień
na praktycznie niezmienionym poziomie. W opublikowanych ,,minutkach FED-u” z ostatniego posiedzenia, kilku
członków FOMC zasugerowało, że jeśli postępy w odbudowie gospodarki USA będą przebiegać w zadowalającym
tempie, na najbliższych posiedzeniach rady możliwe jest rozpoczęcie dyskusji o zmniejszeniu zakupu aktywów.
W reakcji na te informacje rentowności 10-letnich obligacji skarbowych wzrosły do poziomu 1,7%, by jednak
pod koniec tygodnia, wraz ze spadkami na rynkach surowcowych, spaść do poziomu 1,62%. Bardzo podobne ruchy
obserwowaliśmy w Polsce. Po wzrostach rentowności w środku tygodnia, cały tydzień ostatecznie zakończyliśmy
na poziomach zbliżonych do końca poprzedniego tygodnia (1,86% na 10-letnich obligacjach skarbowych). Trochę
wyższe spready (3-5 punktów bazowych) na rynku amerykańskich obligacji korporacyjnych high yield można
powiązać ze spadkami na rynku cen surowców, zwłaszcza ropy naftowej.

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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