Materiał reklamowy. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych zapoznaj się z prospektem informacyjnym funduszu.
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Miniony tydzień (4-10.07.2022) przyniósł poprawę nastrojów inwestycyjnych na świecie. Inwestorzy zaczęli
spodziewać się nieco mniejszego tempa zacieśniania polityki pieniężnej przez Fed. Co przełożyło się na pozytywne
stopy zwrotu indeksów akcyjnych po obu stronach Atlantyku.
Indeks S&P500 zyskał niemal 2% a Nasdaq 4,5%, w ujęciu tygodnia. W Europie DAX i CAC40 zyskały ponad 1,5%.
Polski parkiet poddał się pozytywnym nastrojom. Indeks szerokiego rynku WIG zyskał ponad 2% a indeks
największych spółek ponad 3%. Na tym tle słabiej prezentował się segment polskich małych i średnich spółek.
sWIG80 i mWIG40 straciły w ujęciu tygodnia odpowiednio 0,7% i 0,9%.
Na rynku długu, w ujęciu tygodnia rentowności większości dziesięcioletnich obligacji skarbowych państw
rozwiniętych rosły (ceny spadały). W USA dziesięciolatki wróciły powyżej 3%. Rentowność polskich
dziesięcioletnich papierów skarbowych wzrosła (cena spadła) o niemal 20 punktów bazowych, był to ruch zbliżony
do analogicznych papierów skarbowych państw strefy euro. Pozytywny sentyment rozlał się na segment obligacji
korporacyjnych. Indeksy wysokodochodowych obligacji korporacyjnych w EUR i USD zyskały odpowiednio 1,1%
i 1,4%.
Z danych makroekonomicznych – lokalnie uwagę przykuwało posiedzenie RPP i decyzja dotycząca poziomu stóp
procentowych. Rada Polityki Pieniężnej postanowiła podnieść stopę referencyjną o 50 punktów bazowych,
do poziomu 6,5%. Mniej niż wskazywał konsensus wśród ekonomistów, który zakładał wzrost o 75 punktów
bazowych. W komunikacie zaprezentowano także kluczowe wyniki lipcowej projekcji NBP. Środek 50% przedziału
ufności projekcji wskazuje poziom inflacji w 2022 roku na poziomie 14,3%, w 2023 na poziomie 12,5% a w 2024
na poziomie 4,1%. Wzrost gospodarczy natomiast kształtować ma się odpowiednio na poziomie 4,7%, 1,3% i 2,3%.
Koniec tygodnia przyniósł wyczekiwane dane z rynku pracy, z USA za czerwiec. Zatrudnienie w sektorze
pozarolniczym w USA wzrosło o 372 tys. wobec konsensusu na poziomie 295 tys. Przeciętne płace godzinowe nadal
rosną w szybkim tempie 0,35% m/m. Mocniejsze niż spodziewane dane mogą przeważyć za silniejszymi
podwyżkami stóp w USA.
Na rynku walutowym obserwować mogliśmy dalsze osuwanie się kursu EUR/USD w kierunku parytetu.
Nie zostawało to bez wpływu na polską walutę, która w ciągu tygodnia straciła do dolara 20 groszy (4,5%).
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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