Materiał reklamowy. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych zapoznaj się z prospektem informacyjnym funduszu.
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Głównym wydarzeniem minionego tygodnia (31.01-6.02.2022) było posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego
(EBC). Parametry polityki pieniężnej w strefie euro nie zostały zmienione, jednak wystąpienie Christine Lagarde
zostało odebrane przez inwestorów jako „jastrzębie”. Prezes EBC wskazała na ryzyka odchyleń inflacji w górę
oraz nie odrzuciła zupełnie możliwości rozpoczęcia podwyżek stóp procentowych jeszcze w tym roku. Wstępne
dane o inflacji za styczeń w strefie euro pokazały mocniejszy od oczekiwań wzrost cen: 5,1% r/r. Poznaliśmy
również dane o wzroście gospodarczym w strefie euro – w IV kwartale 2021 roku dynamika PKB wyniosła 4,6%
r/r. W USA dane z rynku pracy okazały się być wyraźnie lepsze od oczekiwań. Zatrudnienie poza rolnictwem
wzrosło o 467 tys., a wzrost płacy godzinowej wyniósł 5,7% r/r. Dobre dane przybliżają nas do podwyżki stóp
procentowych przez Fed w marcu.
W Polsce dane o dynamice PKB pokazały, że nasza gospodarka urosła w 2021 roku o 5,7% r/r. Na warszawskim
parkiecie, za sprawą wzrostów cen małych i średnich spółek, indeks WIG zakończył tydzień nad kreską, zyskując
0,4%. Tym samym polski rynek akcji wyróżniał się pozytywnie na tle spadających w Europie indeksów giełdowych
(STOXX Europe 600 spadł o 0,7%). Lepiej radziły sobie rynki akcji za oceanem. S&P 500 wzrósł o 1,6%,
a technologiczny NASDAQ o 2,4%. Znacznie gorsze nastroje panują wśród inwestorów na rynkach obligacji.
Rentowności dziesięcioletnich obligacji skarbowych wzrosły w USA o 14 punktów bazowych (ceny spadły) do
poziomu 1,91%, a w Niemczech o 25 pb, do poziomu 0,20%. Polskie dziesięciolatki zanotowały wyraźne spadki
rentowności (wzrosty cen), wracając w okolice 3,88% (spadek o 16 pb). Słabo radziły sobie obligacje korporacyjne.
Indeks ICE BofA Global Corporate (globalny indeks obligacji korporacyjnych o ratingu inwestycyjnym) stracił 1,3%,
a ICE BofA Global High Yield Index (obligacje o ratingu spekulacyjnym) 0,5%.

Materiał jest prezentowany w celach marketingowych, nie stanowi umowy ani nie jest dokumentem
informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa. Materiał 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 NBP.
Korzyściom wynikającym z inwestowania w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka. Opis czynników
ryzyka, dane finansowe oraz informacje na temat opłat 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).
Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku
inwestycyjnego, a przyszłe wyniki podlegają opodatkowaniu, które zależy od sytuacji osobistej każdego inwestora
i które może ulec zmianie w przyszłości. 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.
Inwestując w fundusze inwestycyjne uczestnik nabywa jednostki uczestnictwa tych funduszy, a nie aktywa bazowe
będące przedmiotem inwestycji samego funduszu.
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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