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Miniony tydzień (28.06-4.07.2021) zaczął się od obaw inwestorów związanych ze wzrostem
zachorowań na COVID-19 w wariancie Delta, który obserwujemy m.in. w Wielkiej Brytanii. Mimo, że
liczba osób hospitalizowanych oraz zgonów pozostaje niska, można zakładać, że w takich
okolicznościach banki centralne będą bardziej ostrożne w ewentualnym zacieśnianiu polityki
pieniężnej. W związku z tym, na rynkach finansowych odnotowano spadek rentowności obligacji
skarbowych (w segmencie 10-letnim spadek o: 10 bps w USA, o 8bps w Niemczech, o 13 bps w Polsce).
Dodatkowym argumentem do chłodzenia oczekiwań na szybkie podwyżki stóp procentowych
w Polsce okazały się niższe od oczekiwań wstępne dane o inflacji za miesiąc czerwiec. Mniejsze
prawdopodobieństwo podwyżek stóp procentowych to negatywna informacja dla sektora
finansowego. Indeks WIG-Banki w trakcie ubiegłego tygodnia zanurkował o 6,5%, co miało swoje
przełożenie na indeks szerokiego rynku WIG, którego notowania spadły o 1,3%.
Zdecydowanie lepiej prezentował się amerykański rynek akcji, gdzie indeks S&P 500 odnotował wzrost
o 1,7% m.in. dzięki dobrej formie spółek technologicznych.
Pod koniec ubiegłego tygodnia poznaliśmy dane z amerykańskiego rynku pracy, gdzie w czerwcu
zatrudnienie w sektorze pozarolniczym wzrosło o 850 tys. osób, co jest odczytem lepszym
od oczekiwań rynkowych. Do wielkości zatrudnienia sprzed pandemii brakuje jeszcze 6,8 mln etatów.

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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