KOMENTARZ TYGODNIOWY
04.10.2021 r.

W ubiegłym tygodniu (27.09–3.10.2021) na rynkach akcji przeważały spadki. Indeks S&P500 zniżkował o 2,2%, a
jeszcze słabiej wypadł technologiczny Nasdaq Composite (spadek o 4,0%). Spadki obserwowaliśmy również w
Europie – EuroStoxx 50 zmniejszył swoją wartość o 3,0%. Na tym tle relatywnie dobrze wypadł warszawski parkiet,
gdzie indeks szerokiego rynku WIG wzrósł o 0,9%. Do osiągnięcia takiego wyniku przyczyniły się przede wszystkim
duże spółki mierzone indeksem WIG20 (wzrost o 1,2%). Słabszy wynik wypracowały spółki o małej (sWIG80: 0,3%)
oraz średniej kapitalizacji (mWIG40: -0,1%).
Najlepszym komponentem indeksu blue chip-ów okazały się w ostatnim tygodniu walory Jastrzębskiej Spółki
Węglowej. Hossa panująca na rynku węgla koksującego przełożyła się na wzrost kapitalizacji spółki o przeszło 7%.
Warto również wspomnieć o akcjach Cyfrowego Polsatu, które również zyskały w ubiegłym tygodniu blisko 7% po
komunikacie dotyczącym porozumienia między Zarządem spółki a akcjonariuszem Reddev Investments Limited
dotyczącym zamiaru wspólnego nabywania akcji w ramach wezwania.
Wśród danych makroekonomicznych opublikowanych w minionym tygodniu znalazł się wrześniowy odczyt PMI dla
polskiego przemysłu, który spadł mocniej od oczekiwań do 53,4 pkt. Wrzesień potwierdził też środowisko
wysokiej inflacji na całym świecie. W strefie euro szacunkowy odczyt inflacji wypadł powyżej oczekiwań (3,4%).
Również w Polsce wstępny, wrześniowy odczyt inflacji CPI zaskoczył w górę wzrostem do 5,8% wobec oczekiwań
zakładających stabilizację na poziomie zbliżonym do poprzedniego odczytu (5,5%).
W ostatnim tygodniu rentowności polskich obligacji skarbowych dalej rosły (ceny spadły). Rentowność 10-latek
osiągnęła na koniec tygodnia poziom 2,17% po wzroście o 13 bps. Na rynku walutowym złoty umocnił się. Kurs EURPLN przejściowo osiągnął w ubiegłym tygodniu poziom 4,64, ale w ostatnich dniach spadł m.in. po publikacji
wrześniowego podsumowania z posiedzenia RPP oraz wysokiego odczytu inflacji. Warto również zwrócić uwagę, iż
Narodowy Bank Czech w ubiegłym tygodniu podniósł stopy procentowe do 1,5%, zaskakując skalą podwyżki o 0,75
punktu procentowego.

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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