Materiał reklamowy. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych zapoznaj się z prospektem informacyjnym funduszu.
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Ubiegły tydzień (16 – 22.05.2022) był już siódmym z rzędu spadkowym tygodniem dla akcji notowanych na
amerykańskich giełdach. Inwestorzy wciąż obawiają się przede wszystkim rosnącej inflacji i starają się na bieżąco
analizować zamiary Fed w zakresie podwyżek stóp procentowych (Fed, czyli System Rezerwy Federalnej realizuje
zadania banku centralnego Stanów Zjednoczonych). Zgodnie z zapowiedziami przedstawicieli banku centralnego
rynek oczekuje wzrostu stóp po 50 punktów bazowych podczas czerwcowego i lipcowego posiedzenia (obecnie
przedział stopy funduszy federalnych w USA wynosi 0,75% – 1,00%). Podwyżki wyższe od oczekiwanych
oznaczałyby, że w ocenie członków Fed rośnie ryzyko pogorszenia kondycji amerykańskiej gospodarki, co na
pewno byłoby niedźwiedzim sygnałem dla rynków. Powiewem optymizmu była natomiast wypowiedź Prezesa
Banku Rezerwy Federalnej w St. Louis Jamesa Bullarda, który oczekuje nie recesji, a wzrostu gospodarczego
w przedziale 2,5% – 3,0% w skali całego roku. Ostatecznie, miniony tydzień zakończył się spadkami dla
amerykańskich indeksów akcji – S&P 500 spadł o 3,0%, a Nasdaq Composite o 3,8%.
Lepiej poradziły sobie inne rynki zagraniczne, gdzie zasięg spadków był mniejszy. Niemiecki DAX spadł o 0,3%,
a japoński Nikkei 225 zwiększył swoją wartość o 1,2%.
Pozytywnie na tym tle wyróżniła się polska giełda, gdzie indeksy akcyjne solidarnie rosły, niezależnie od rozmiaru
przedsiębiorstw. Duże spółki zgrupowane w indeksie WIG20 wzrosły o 1,0%, średnie przedsiębiorstwa z indeksu
mWIG40 umocniły się o 0,7%, a małe spółki zebrane w ramach sWIG80 urosły o 1,5%. W efekcie, indeks szerokiego
rynku WIG zakończył tydzień wzrostem o 1,0%.
Na rynku krajowym GUS opublikował partię danych makroekonomicznych za kwiecień, które były lepsze od
oczekiwań i potwierdziły dobrą kondycję krajowej gospodarki. Wstępne wyliczenia szacują wzrost PKB Polski
w pierwszym kwartale 2022 r. na 8,5% r/d/r, oczekiwano 8,1%. Produkcja przemysłowa wyrównana sezonowo
wzrosła o 15,6% r/d/r, oczekiwano wzrostu na poziomie 15,5%. Przeciętne wynagrodzenie w sektorze
przedsiębiorstw wzrosło o 14,1% r/d/r, wobec oczekiwanych 12,6%, a zatrudnienie w przedsiębiorstwach wzrosło
o 2,8% r/d/r. W takim otoczeniu rentowność 10 – letnich polskich obligacji skarbowych spadła o 34 punktów
bazowych (ich cena wzrosła), a kurs złotego umocnił się 7 groszy w stosunku do euro.
Na rynkach towarowych dominowały wzrosty. Kontrakty terminowe na kurs ropy typu Brent w dalszym ciągu
utrzymują się powyżej 100 dolarów za baryłkę, a w minionym tygodniu wzrosły o 1,2%. Notowania kontraktów na
złoto przerwały czterotygodniową serię spadków i zamknęły ubiegły tydzień wzrostem o 1,9%.

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.
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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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