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Ostatni tydzień (26.07-1.08.2021) inwestorzy na GPW mogą zaliczyć do udanych. Indeks WIG wzrósł o
0,67%, pozytywnie wyróżniając się na tle zagranicznych rynków. Amerykański S&P 500 zanotował
spadek o 0,37%, a STOXX Europe 600 o 0,1%. Na rynku polskich obligacji skarbowych rentowności
papierów dziesięcioletnich wzrosły o 5 pb. Lepiej zachowywały się obligacje niemieckie i
amerykańskie, których rentowności spadły o 4 i 5pb. Również na europejskim rynku obligacji
korporacyjnych obserwowaliśmy wzrosty cen. Indeks obligacji wysokodochodowych ICE BofA Euro
High Yield zyskał 0,19%, a ICE BofA Euro Corporate (obligacje o ratingu inwestycyjnym) 0,24%.
W USA posiedzenie FOMC (Federalny Komitet do spraw Operacji Otwartego Rynku) nie przyniosło
zmian w polityce pieniężnej. Powrót do wyższych stóp procentowych będzie wymagał dalszej
poprawy sytuacji na rynku pracy, ale toczy się już dyskusja na temat ograniczenia programu skupu
aktywów.
Z danych makroekonomicznych najważniejszymi publikacjami tygodnia były te o wzroście PKB w II
kwartale. W USA wzrost wyniósł 12,2% r/r, co było jednak wynikiem poniżej prognoz. Amerykańska
gospodarka odrobiła już pandemiczne straty i była większa niż w IV kwartale 2019 roku. Z kolei PKB
strefy euro wzrosło o 13,7% r/r, przebijając oczekiwania analityków, ale poziom PKB sprzed pandemii
nie został jeszcze osiągnięty. Inflacja w strefie euro przyspieszyła do 2,2% r/r w lipcu co również było
odczytem powyżej oczekiwań. Podobnie zaskoczyła publikacja danych o wzroście cen w Polsce. Inflacja
CPI w lipcu wyniosła 5% r/r, a ostatni raz oglądaliśmy tak wysoką dynamikę cen ponad 10 lat temu.

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, kluczowych informacjach dla inwestorów oraz
tabelach opłat dostępnych w języku polskim na Santander.pl/TFI/dokumenty i u dystrybutorów funduszy
Santander. Streszczenie praw inwestorów znajduje się w prospekcie informacyjnym (Rozdział III, pkt 4).
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