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Ubiegły tydzień (16-22.08.2021) przyniósł cofnięcie na parkietach akcyjnych po obu stronach oceanu. W USA
indeksy NASDAQ i S&P500 spadły o odpowiednio 0,7% i 0,6%. W Europie DAX spadł o 1,1%, a CAC40 o niemal 4%. W
grupie „spadkowej” znalazły się także nasze lokalne indeksy giełdowe. Indeks szerokiego rynku WIG spadł o 1,9%,
a indeks największych spółek WIG20 o 2%.
Mimo wizerunkowych strat, jakie poniosła największa gospodarka (USA) w związku z zajściami w Afganistanie,
głównym pretekstem do schłodzenia atmosfery na rynkach, było połączenie rozczarowujących odczytów
makroekonomicznych z tego tygodnia, jak i „jastrzębich” sygnałów płynących z FOMC (Federalny Komitet do
spraw Operacji Otwartego Rynku).
Na początku tygodnia poznaliśmy rozczarowujące informacje z Chin. Produkcja przemysłowa w lipcu wzrosła o
6,4% wobec oczekiwanych 8%, a sprzedaż detaliczna o 8,5% wobec oczekiwań wzrostu na poziomie 11,5%. Także
zza Atlantyku otrzymaliśmy mieszane dane. Sprzedaż detaliczna w lipcu spadła o 1,1% m/m, podczas gdy
konsensus spodziewał się spadku 0,2%. Częściowym wytłumaczeniem negatywnego zaskoczenia była słaba
sprzedaż samochodów (-3,9%) wynikająca głównie z problemów strony podażowej. Pozytywnie zaskoczyła
natomiast produkcja przemysłowa. Wzrosła ona o 0,9% w lipcu wobec czerwca i była wyższa, niż prognoza rynkowa
kształtująca się na poziomie 0,5%.
Elementem, który wywołał najsilniejszą reakcję inwestorów była publikacja protokołu z lipcowego posiedzenia
FOMC. Wynikało z niego, że większość członków komitetu skłania się do rozpoczęcia przed końcem roku tzw.
„taperingu” czyli ograniczenia skupu aktywów. Jastrzębiego wydźwięku publikacji dodała wypowiedź Jamesa
Bullarda – szefa oddziału Fedu w St. Louis, który sugerował zaostrzenie polityki monetarnej jeszcze przed końcem
roku. Nie wykluczając podwyżki stóp procentowych.
W tym otoczeniu rynki obligacyjne zachowywały się stabilnie, znacznie traciły natomiast surowce. Ropa WTI w
ujęciu tygodniowym spadła o ponad 9% , natomiast miedź o niecałe 6%.

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). 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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