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Miniony tydzień (17-23.01.2022) przyniósł przyspieszenie spadków na rynkach akcji. Najsłabiej
zachowującym się segmentem rynku zarówno w zeszłym tygodniu, jak i od początku 2022 roku
są amerykańskie spółki technologiczne. Ostatnie 5 sesji przyniosło przecenę o 7,6% na indeksie Nasdaq
Composite. Negatywnym bohaterem tygodnia okazał się Netflix, którego tempo wzrostu biznesu
w czwartym kwartale ’21 oraz prognoza na pierwszy kwartał ‘22 rozczarowały inwestorów, w związku
z czym akcje spółki przeceniły się na przestrzeni tygodnia o blisko ¼. Dla innych amerykańskich gigantów
przecena na rynku to doskonała okazja na większe zakupy. Microsoft w celu wzmocnienia swojej pozycji
w segmencie gier ogłosił plan przejęcia za ponad 68 mld USD producenta gier Activision Blizzard.
Zaproponowana cena jest wyższa o 46% od kursu giełdowego z dnia poprzedzającego tę elektryzującą
informację. Polski rynek akcji po udanym starcie na początku roku również doświadczył głębokich spadków
(WIG -4,5%). Oprócz słabych nastrojów za oceanem, nie pomaga nam długo utrzymujące się napięcie na linii
Rosja-Ukraina.
Inwestorzy obawiają się, że ciężar działań Fed-u zostanie przekierowany ze wspierania rynków finansowych
i gospodarki na walkę z inflacją. Wyrazem tych obaw jest kontynuacja wzrostu rentowności (spadku cen)
2-letnich obligacji skarbowych w USA do poziomu 1%. Natomiast rentowność amerykańskich 10-letnich
obligacji skarbowych w minionym tygodniu spadła o blisko 3 punkty bazowe do poziomu 1,76%. Na polskim
rynku spadki rentowności (wzrost cen) długoterminowych obligacji miały znacznie większą skalę i wyniosły
blisko 18 punktów bazowych do poziomu 3,82%. Jednak piątkowa wypowiedź Prezesa NBP mówiącego
o konieczności podwyżek w większej skali, niż oczekiwania rynkowe oznacza totalną zmianę nastrojów
na polskim rynku obligacji skarbowych. W efekcie bieżący tydzień rozpoczynamy od mocnej wyprzedaży,
szczególnie krótkoterminowych obligacji.

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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