Materiał reklamowy. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych zapoznaj się z prospektem informacyjnym funduszu.
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W ubiegłym tygodniu (23-29.05.2022) globalne indeksy akcyjne zanotowały silne odbicie. Indeks S&P 500
zakończył tydzień o ponad 6,6% wyżej, Nasdaq 100 wzrósł o 7,2%, a niemiecki DAX o ponad 3,4%. Polepszone
nastroje na rynkach akcyjnych przeniosły się również na obligacje korporacyjne. Zwroty z indeksów obligacyjnych
high-yield były pozytywne. Indeks denominowany w EUR wzrósł o 0,4%, a w USD wzrósł o 3,4%. Rentowności
amerykańskich 10-latek spadły (ceny wzrosły) w ujęciu tygodniowym o 4 punkty bazowe do poziomu 2,74%.
Wzrost rentowności zanotował za to niemiecki Bund i zakończył tydzień na poziomie 0,96%. Na rynku surowców,
po wcześniejszych spadkach, wzrosły ceny ropy naftowej. Najbliższy kontrakt terminowy ropy naftowej WTI
wzrósł o ponad 4%, a Brent o ponad 6%. Jeszcze więcej zyskiwały destylaty ropy naftowej ze względu na
problematyczną sytuację z zapasami i ograniczonymi możliwościami rafinerii. Metale, takie jak miedź czy
aluminium zanotowały zwroty odpowiednio: 0,4%, -2,5%. Surowce żywnościowe, takie jak kukurydza i pszenica
zanotowały niewielkie spadki i na plus wyróżniała się soja, która wzrosła o 1,6% w ujęciu tygodnia.
W Polsce, indeks największych spółek WIG20 w ujęciu tygodniowym zanotował wzrost o 1,6%. Podobnie radziły
sobie spółki o mniejszej kapitalizacji – indeks mWIG40 wzrósł o 1,5%. Najmniejsze spółki były najsłabsze – sWIG80
wzrósł zaledwie o 0,4%. Najlepsze zwroty zanotował KGHM, którego walor wzrósł o ponad 8,4% oraz CCC, który
wzrósł o 7,2%. Najbardziej spadł CD Projekt, o ponad 5%. Z danych makroekonomicznych – w Polsce dobre dane
napłynęły ze sprzedaży detalicznej, która wzrosła w kwietniu powyżej oczekiwań o ponad 19% r/r. Rentowność
10-letnich obligacji polskich wzrosła (cena spadła) w ujęciu tygodnia o ponad 20 punktów bazowych do poziomu
6,7%, ale nadal jest to poziom niższy, niż osiągnięty na początku maja. W ujęciu tygodniowym za euro należało
płacić ponad 6 groszy mniej, a za dolara ponad 13 groszy mniej (kurs EUR-PLN na 27.05: 4,56, USD-PLN na 27.05:
4,25). Umocnienie się złotego było związane z poprawą nastrojów na rynkach finansowych oraz na potencjalnej,
szybkiej akceptacji KPO przez Komisję Europejską.
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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