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W minionym tygodniu (30.08-5.09.2021) na światowych giełdach mieliśmy kontynuację dobrych nastrojów.
Gołębie wystąpienie prezesa Fed, Jerome’a Powella, jeszcze w poprzednim tygodniu, po raz kolejny zachęciło
stronę popytową do zakupu ryzykowanych aktywów. W konsekwencji, w Stanach Zjednoczonych główne
indeksy akcyjne ustanawiały kolejne historyczne poziomy (indeks S&P 500 wzrósł w skali tygodnia o 0,6%, a
technologiczny Nasdaq o 1,4%).
Również lokalnie na giełdowym parkiecie dominowały byki: indeks WIG wzrósł o 2,0%, WIG20 o 2,5%,
mWIG40 o 1,7%, a sWIG80 o 0,5%. Po raz kolejny dobrze zachowywał się sektor bankowy – subindeks WIGbanki wzrósł w minionym tygodniu o 4,9%. Paliwem do wzrostów tym razem były dane dotyczące inflacji
CPI, która w sierpniu wzrosła o 5,4% r/r, po raz kolejny rozbudzając oczekiwania o ewentualnej podwyżce stóp
procentowych w niedalekiej przyszłości. W kontekście banków warto dodać, że Sąd Najwyższy nie wydał
uchwały dotyczącej kredytów frankowych.
Obok danych o inflacji, na poziomie makro w Polsce poznaliśmy informacje o wzroście PKB w II kwartale
roku. Tempo +11,1% r/r jest najwyższym odczytem w historii.
Za oceanem, wydarzeniem tygodnia były dane za sierpień – okazały się słabsze od oczekiwań: 235 tys.
nowych miejsc pracy vs. oczekiwania ponad 3 razy wyższe. Stopa bezrobocia spadła do 5,2% z 5,4%.
Na rynku długu korporacyjnego, tak jak na rynku akcji, dominowały pozytywne nastroje. Globalny indeks
obligacji wysokokuponowych wzrósł w minionym tygodniu o blisko 0,5%. W części skarbowej, w Stanach
Zjednoczonych rynek poszukiwał stabilizacji rentowności 10-letniego Treasury w okolicy 1,32%, z kolei w
Polsce, po danych o inflacji, rentowności 10-latki dynamicznie wzrosły do poziomu około 1,99%.

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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