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Ubiegły tydzień (06.12-12.12.2021) rozpoczął się w dobrych nastrojach. Zmniejszyły się obawy o wpływ nowego
wariantu koronawirusa, Omikronu. Wyniki badań pokazały, że trzecia dawka szczepionki Pfizer powinna chronić
przed ciężkim przebiegiem choroby wywołanej przez nowy szczep. W sprzyjającym otoczeniu rynki akcji powróciły
do wzrostów, które w większej skali były widoczne na rynkach dojrzałych. Indeks S&P500 zakończył tydzień na
poziomie wyższym o 3,8% wyznaczając nowy historyczny szczyt, podczas gdy technologiczny Nasdaq Composite
wzrósł o 3,6%. Z kolei w Europie EuroStoxx50 zwiększył swoją wartość o 2,9%.
Na tym tle relatywnie słabiej wypadł warszawski parkiet ze wzrostem szerokiego rynku o 0,9%. Najlepiej
zachowywały się krajowe blue chipy mierzone indeksem WIG20 (+1,6%), podczas gdy małe i średnie spółki
odnotowały w skali tygodnia spadki (sWIG80 -0,2%, mWIG40 -0,8%). Gwiazdą lokalnego rynku były walory LPP,
których cena wzrosła w ubiegłym tygodniu o ponad 30%. Kurs akcji odzieżowego giganta wyznaczył historyczny
szczyt po publikacji zdecydowanie lepszych od oczekiwań wyników kwartalnych i prezentacji optymistycznych
perspektyw wzrostu.
W Polsce najważniejszym wydarzeniem była środowa decyzja RPP w sprawie stóp procentowych, które zgodnie
z oczekiwaniami zostały podniesione o 50 pb. Po czwartkowej konferencji Prezesa NBP Adama Glapińskiego można
oczekiwać kontynuacji podwyżek stóp procentowych w najbliższych miesiącach nakierowanych na powrót
inflacji do zakresu celu w średnim terminie. W efekcie po konferencji prasowej rentowności 10-letnich obligacji
skarbowych wzrosły i zakończyły tydzień na poziomie blisko 3,18%.
Presja inflacyjna widoczna jest również za oceanem. Według najnowszego odczytu inflacja CPI wzrosła
w listopadzie o 0,8% m/m, bardziej od oczekiwań. Wzrost w ujęciu r/r wyniósł 6,8%, co oznacza, że ceny w USA
rosną najszybciej od 1982 r. Szef Rezerwy Federalnej Jerome Powell wcześniej potwierdził, że wysoka inflacja nie
jest przejściowa, co otworzy drogę do podwyżek stóp procentowych w USA w przyszłym roku. Z kolei na
grudniowym posiedzeniu Federalnego Komitetu ds. Operacji Otwartego Rynku (FOMC) spodziewane jest
przyspieszenie procesu ograniczania skupu aktywów.
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

1

KOMENTARZ TYGODNIOWY
13.12.2021 r.

wiarygodne, jakkolwiek autorzy nie gwarantują ich dokładności i kompletności. Autorzy nie ponoszą
odpowiedzialności za skutki decyzji inwestycyjnych podjętych wskutek interpretacji niniejszego dokumentu.
2021 © Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nazwa
Santander i logo ,,płomień” są zarejestrowanymi znakami towarowymi.
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