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Drugi tydzień listopada (8-14.11.2021) upłynął pod znakiem korekty notowań. Na wartości traciły zarówno akcje,
jak i obligacje. Za oceanem, indeks S&P 500 zniżkował o 0,3%, a Nasdaq 100 o 1%. Również w Polsce wszystkie
główne indeksy zakończyły tydzień spadkami: WIG20 o 3,3%, mWIG40 o 2,9%, sWIG80 o 1,2%. Indeks szerokiego
rynku WIG zniżkował o 3,0%.
Tydzień rozpoczęliśmy w Stanach Zjednoczonych od kolejnego dnia z rekordem notowań i pierwszym zamknięciem
indeksu S&P 500 powyżej bariery 4700 pkt. Impulsem do wzrostów było przyjęcie przez Izbę Demokratów pakietu
infrastrukturalnego o wartości 1 bln USD. Dodatkowo oczekuje się, że pakiet o wartości 1,75 bln dolarów (Build
Back Better Act) zostanie przekazany w Izbie do Święta Dziękczynienia.
Nastroje w dalszej części tygodnia zepsuła przede wszystkim wysoka, najwyższa od 30 lat, inflacja w USA,
sięgająca w październiku dynamiki 6,2% r/r. Przesunęły się także oczekiwania inflacyjne na 2022 rok, a rynek zaczął
wyceniać w pełni nie tylko wrześniową podwyżkę stóp, ale także zwiększył prawdopodobieństwo takowej już w
lipcu. W piątek w Stanach Zjednoczonych mieliśmy odbitkę notowań. Zakupom akcji nie przeszkadzał najniższy
od 10 lat odczyt indeksu nastrojów konsumenckich opracowywany przez Uniwersytet Michigan. Zryw giełdowych
byków nie był jednak na tyle skuteczny, by pozwolić na zakończenie całego tygodnia na plusie amerykańskim
indeksom.
Na wartości traciły nie tylko akcje, bowiem wzrost rentowności oznaczał przecenę na rynku długu. Rentowność
amerykańskiego Treasury przekroczyła poziom 1,56%. Na rynku długu korporacyjnego, również spadki. Globalny
indeks obligacji wysokokuponowych spadł w minionym tygodniu o blisko 0,5%.

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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