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W minionym tygodniu (3–9.01.2022 r.) uwaga inwestorów skierowana była na piątkowe dane z rynku pracy
w USA oraz zwiększające się liczby zachorowań na nowy wariant koronawirusa, na całym świecie.
Po zaprezentowaniu przez FOMC (Federalny Komitet do spraw Operacji Otwartego Rynku) bardziej stromej
ścieżki podwyżek stóp procentowych na rok 2022, rynki oczekiwały znaczącej poprawy na rynku pracy.
Zatrudnienie w gospodarce poza rolnictwem wzrosło o 199 tysięcy osób w stosunku do oczekiwanych 450
tysięcy. Stopa bezrobocia spadła do 3,9% z 4,2% w poprzednim miesiącu, a płace rosły w tempie 4,7%. Rynek
odebrał te dane jako mocne, a oczekiwania co do przyrostu liczby osób pracujących jako zbyt optymistyczne
w relacji do bardzo niskiej stopy bezrobocia. W konsekwencji, jeden z amerykańskich brokerów przewiduje
4 podwyżki stóp w 2022 roku w stosunku do 3 oczekiwanych wcześniej.
Rentowności 10-letnich obligacji amerykańskich poszybowały w górę do prawie 1,8%, przebijając szczyt
z 2021 roku. Dolar względem Euro pozostawał w miarę stabilny. Na rynkach akcyjnych w USA widać było
rotację w kierunku spółek typu value z wzrostowych i technologicznych. Najbardziej stracił technologiczny
Nasdaq, który spadł o 4,5%, S&P500 o 1,9%, a Dow Jones „tylko” 0,7%. W Europie dzięki lepszemu początkowi
tygodnia indeksy spadły nieznacznie. DAX o 0,4%, w Wielkiej Brytanii FTSE 250 o 0,5%. W Japonii Nikkei 225
spadł o 1,1%.
W Polsce RPP po raz kolejny podwyższyła stopy procentowe. Stopa referencyjna została podniesiona
o 50 bps, do poziomu 2,25%. Rentowności polskich obligacji 10-letnich wzrosły do prawie 4%.
Miniony tydzień w Polsce zakończyliśmy na solidnych plusach. WIG wzrósł o 2,2%, a WIG20 o 2%. Dobrze
radziły sobie mniejsze spółki mocno wyprzedawane w końcówce 2021 roku. mWIG40 wzrósł o 2,7% a sWGI80
o 2,6%. Polska złotówka po podwyżce stóp procentowych umacniała się względem amerykańskiego dolara,
zbliżając się do poziomu 4 złotych, a w przypadku euro do 4,55 zł.

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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