Materiał reklamowy. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych zapoznaj się z prospektem informacyjnym funduszu.
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Miniony tydzień obfitował w ważne publikacje natury makroekonomicznej. W Stanach Zjednoczonych raportem,
na który czekali uczestnicy rynku, był odczyt inflacji CPI za styczeń. Wzrost o 7,5% r/r i 0,6% m/m okazał się wyższy
od oczekiwań rynkowych, a przy okazji najwyższy od 40 lat. Tym samym jeszcze bardziej wzrosła presja na
Rezerwę Federalną, aby przyspieszyć kroki związane z podwyżkami stóp procentowych. Rynek niemal za
przesądzoną ocenia podwyżkę nawet o 50 p.b. już na marcowym posiedzeniu.
W Polsce z kolei najważniejszym wydarzeniem była decyzja RPP o kolejnej już podwyżce stóp procentowych
o 50 p.b. Jednocześnie na konferencji prasowej Prezes NBP, Adam Glapiński, utrzymywał „jastrzębią” retorykę
wypowiedzi i tym samym pozostawił otwartą drogę do kontynuacji cyklu podwyżek na kolejnym posiedzeniu.
Wspomniane dane dotyczące inflacji mocno podcięły realizowane od początku tygodnia odbicie notowań
w Stanach Zjednoczonych. Tym samym w czwartek zniwelowana została większość wzrostów indeksów
wypracowanych we wcześniejszych dniach tygodnia. Po raz kolejny najbardziej

ucierpiały branże IT,

nieruchomości, a także użyteczności publicznej. W samej końcówce tygodnia nastąpiła dynamizacja negatywnych
nastrojów, do czego dołożyła się również bardzo napięta sytuacja geopolityczna. Indeks S&P 500 zakończył tydzień
spadkiem o 1,8%, a Nasdaq 100 o 0,3%.
Rynek akcji w Polsce również nie uniknął przeceny w drugiej części tygodnia, jednakże statystyka całego tygodnia
prezentuje mieszane wyniki podstawowych indeksów GPW. Główny indeks, WIG, zyskał na wartości 0,7%,
a spośród pozostałych na minus wyróżnił się przede wszystkim segment średnich spółek, którego indeks, mWIG40,
zniżkował o 0,9%. Presji podaży nie udało się oprzeć sektorowi bankowemu, który jest beneficjentem podnoszenia
stóp procentowych. Subindeks WIG-Banki, w ramach realizacji zysków, stracił 0,9%.
Mocne dane o inflacji w USA przełożyły się na wzrost rentowności (spadek cen) na tamtejszym rynku
skarbowym. Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych przekroczyła na moment poziom 2%. Również w Europie
inwestorzy doświadczyli wzrostu rentowności długu skarbowego. Niemiecki 10-letni Bund znajduje się na
poziomie ok 0,29%, a polskie 10-latki tuż pod poziomem 4% (rentowność).

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
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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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