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W minionym tygodniu (11-17.10.2021) rynek dyskontował kolejne raporty za trzeci kwartał, publikowane
przez spółki giełdowe. Oczekiwania są wysokie, ponieważ zgodnie z raportem „Earnings Insight” firmy FactSet
rynek prognozuje zagregowany wzrost zysków w trzecim kwartale o 27,6% r/r dla spółek z indeksu S&P 500.
Pomimo wysoko postanowionej poprzeczki dotychczas opublikowane wyniki pozytywnie zaskakują. Aż 80% spółek
pobiło oczekiwania analityków. Niemniej jednak obawy o wyniki w kolejnych kwartałach budzą zaburzenia
łańcucha dostaw oraz rosnące koszty omawiane na większości z konferencji wynikowych. Ostatecznie globalne
rynki akcji zakończyły tydzień wzrostami – indeks S&P 500 wzrósł o 1,8%, indeks NASDAQ Composite umocnił się
o 2,2%, DAX o 2,5%, a Nikkei 225 o 3,6%.
Krajowe akcje również się umacniały. Indeks WIG wzrósł o 1,5%. Nieco szybciej zyskiwały na wartości akcje dużych
spółek przy indeksie WIG20 rosnącym o 1,8%. Słabiej natomiast poradziły sobie akcje małych firm i w efekcie indeks
sWIG80 spadł o 0,3%. Spośród notowań blue chipów najwięcej powodów do zadowolenia mieli akcjonariusze
spółki LPP, której akcje wzrosły w ubiegłym tygodniu o 12,6%, napędzane powracającym optymizmem
po dynamicznej przecenie z poprzedniego tygodnia. Najsłabszym komponentem indeksu dużych spółek były
natomiast akcje Allegro tracące 13,8% z powodu rosnących obaw o działania konkurentów, którzy zaczęli
intensyfikować działania na polskim rynku.
Na rynku instrumentów dłużnych w dalszym ciągu trwa dyskontowanie coraz wyższych odczytów
inflacji i związanych z nimi oczekiwań kolejnych podwyżek stóp procentowych. Rentowność 10-letnich obligacji
skarbowych w Polsce rosła już ósmy tydzień z rzędu, zwiększając się o kolejnych 18 punktów bazowych i osiągając
poziom 2,590%, czyli najwyższy od ponad 2 lat. Na rynku amerykańskim rentowność 10-letnich obligacji skarbowych
spadła po raz pierwszy od 8 tygodniu i zakończyła tydzień na poziomie 1,574%.
W zeszłym tygodniu byliśmy świadkami stabilizacji cen węgla, którego notowania z giełdy w Rotterdamie
zakończyły tydzień na dokładnie takim samym poziomie jak przed siedmioma dniami po dwucyfrowych wahaniach
w kilku poprzednich tygodniach. Mocno rosły notowania miedzi, której cena zwiększyła się o 10,6%. Trend
wzrostowy na notowaniach ropy typu Brent został utrzymany, ceny po wzroście w ubiegłym tygodniu o 3,0%
osiągnęły już poziom niemal 85 dolarów.
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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Santander i logo ,,płomień” są zarejestrowanymi znakami towarowymi.
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