Santander Future Wealth
4 / 2022

Komentarz do wyników funduszu
Drugi kwartał rozpoczął się podobnie jak poprzedni - spadki dotknęły zarówno rynki obligacji, jak i akcji, a niewiele
klas aktywów odnotowało dobre wyniki. Tradycyjne aktywa defensywne nadal znajdowały się pod presją inflacji
i komunikatów amerykańskiej Rezerwy Federalnej, która po raz kolejny zaskoczyła rynki jastrzębimi
zapowiedziami podwyżek stóp procentowych. Sytuacja ta wzmocniła dolara w stosunku do większości walut
i odcisnęła piętno na rynku akcji, zwłaszcza w USA. Wojna na Ukrainie w połączeniu z lockdwon-ami w Chinach
powodują nowe ograniczenia w dostawach surowców, wpływając na łańcuchy produkcyjne w wielu sektorach
i prowadząc do presji inflacyjnej na ceny towarów, a w konsekwencji negatywnie oddziałując na marże.
W tym środowisku główne amerykańskie indeksy giełdowe radziły sobie gorzej niż ich europejskie odpowiedniki
w walucie lokalnej. W ciągu miesiąca fundusz stracił około 4%, głównie z powodu korekty na spółkach z branży
Technologii Przyszłości, podczas gdy spadki w przypadku firm działających w obszarze Społeczeństwa i Przyszłości
Planety były mniejsze niż indeksów giełdowych. Najbardziej poszkodowane sektory to Internet Rzeczy
i e-commerce, ale były też tematyczne obszary inwestycyjne kończące miesiąc na plusach – jak Foodtech, czy
Konsumenci z Azji. W ciągu miesiąca wprowadzono pewne zmiany w portfelu, w szczególności zwiększono udział
w temacie Przyszłości Planety poprzez Akcje Klimatyczne i Foodtech, sfinansowane zmniejszeniem udziału
w Robotyce i Technologii Zdrowia.

Niniejszy dokument ma na celu dostarczenie informacji, które podsumowują główne cechy produktu i w żadnym wypadku nie stanowi umowy,
rekomendacji, spersonalizowanej porady, oferty ani zachęty. Zaleca się zapoznanie się z dokumentem KIID (Kluczowe Informacje dla Inwestorów)
przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, subskrypcją lub zakupem tytułów uczestnictwa lub umorzeniem inwestycji, a także w krajach,
w których produkt jest zarejestrowany do sprzedaży: www.santanderassetmanagement.com lub poprzez autoryzowanych pośredników w kraju
Twojej rezydencji. Nie jest potwierdzone, że dane zawarte w niniejszym dokumencie spełniają wymogi marketingowe wszystkich krajów
dystrybucji, ponieważ jest to dokument informacyjny, a nie o charakterze marketingowym. Tytuły uczestnictwa tego produktu nie mogą być
bezpośrednio ani pośrednio oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, ani też na rzecz lub na korzyść osób ze Stanów
Zjednoczonych.
Niniejszy fundusz posiada prospekt
www.santanderassetmanagement.com.
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W celu uzyskania informacji o produkcie należy skontaktować się z SANTANDER ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. (6, route de Treves, L-2633
Senningerberg - Wielkie Księstwo Luksemburga) Spółką zarządzającą pod nadzorem Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Depozytariuszem i administratorem funduszy jest JP Morgan Bank Luxembourg S.A. (6, route de Treves, L-2633 Senningerberg - Wielkie Księstwo
Luksemburga).
Inwestycje w fundusze inwestycyjne lub inne produkty finansowe wymienione w niniejszym dokumencie mogą podlegać czynnikom ryzyka
inwestycyjnego: ryzyku rynkowemu, ryzyku kredytowemu, ryzyku emitenta i kontrahenta, ryzyku płynności, ryzyku walutowemu oraz,
w stosownych przypadkach, ryzyku związanemu z rynkami wschodzącymi. Dodatkowo, jeżeli fundusze dokonują inwestycji w fundusze
hedgingowe, aktywa, fundusze nieruchomości, towary i private equity, należy zwrócić uwagę, że mogą one podlegać ryzyku wyceny i ryzyku
operacyjnemu właściwemu dla tego typu aktywów i rynków, jak również ryzyku oszustwa lub ryzyku wynikającemu z inwestowania na
nieuregulowanych lub nienadzorowanych rynkach lub w aktywa nienotowane na giełdzie.
Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią wyznacznika przyszłych wyników. Stopy zwrotu są obliczane na podstawie wartości aktywów netto,
po uwzględnieniu opłat i są annualizowane dla okresów dłuższych niż jeden rok.
Powinno być zrozumiałe, że wszelkie odniesienia do opodatkowania zależą od indywidualnych uwarunkowań każdego inwestora i mogą zostać
w przyszłości zmienione. Zaleca się uzyskanie indywidualnej porady w tym zakresie. Dystrybutor i inni pośrednicy finansowi mogą otrzymać do
85% opłaty za zarządzanie funduszem bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów przez klienta.
Informacje księgowe lub rynkowe zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane ze źródeł, które SANTANDER ASSET MANAGEMENT
LUXEMBOURG S.A. uważa za wiarygodne, ale nie zostały one potwierdzone ani sprawdzone pod kątem dokładności lub kompletności. SANTANDER
ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji zawartych w niniejszym
dokumencie.
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