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Komentarz specjalny – koronawirus
Wszystkie kraje objęte koronawirusem tworzą kolejne programy pomocowe dla przedsiębiorstw
i gospodarki. Parlament Europejski zgodził się z Komisją, by wesprzeć państwa członkowskie
dodatkowymi środkami. Kolejne Banki Centralne podejmują działania - bank centralny Kanady obecnie
obniża stopy procentowe. Pakiet rządowy w USA jest wart 2 bln dolarów, Francja na ratowanie firm
przeznaczyła 300 mld euro, Niemcy 550 mld euro, w Wielkiej Brytanii na ten cel zarezerwowano 350 mld
funtów. W Polsce poza pakietem pomocowym trwa dyskusja nad np. okresowym zawieszeniem umów
najmu w galeriach handlowych.
To pozytywne impulsy dla rynku, które równoważą w tym momencie złe dane z rynku pracy w
USA (blisko 3,3 mln nowych wniosków o bezrobotnych w ciągu tygodnia), jakie wczoraj zostały
upublicznione. Pomimo tego wczoraj ( 26.03.2020) indeksy amerykańskich giełd wzrosły rzędu 5-6%, co
daje już kilkunastoprocentowe odbicie ubiegłotygodniowych od „dołków”.
Jednak jednocześnie w serwisach pojawiła się informacja, że brytyjski premier ma pozytywny wynik testu
na obecność koronawirusa, a USA ma największą ilość zachorowań. To znów rozbudziło nieco obawy
inwestorów. Dlatego dziś rynki nie pokazują aż tak optymistycznych wyników jak w dniu wczorajszym.
Wydaje się, że najbardziej drastyczne ruchy indeksów są już za nami, ale wciąż panuje zmienność i nie
ma wątpliwości, że najbardziej skutecznym impulsem do wzrostów byłyby pozytywne informacje
medyczne.
___________________________________________________________________________
Materiał jest prezentowany w celach informacyjnych i 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 Narodowy Bank Polski.
Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku
inwestycyjnego. 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.
Dane finansowe subfunduszy, opis czynników ryzyka oraz informacje na temat opłat związanych z uczestnictwem w
subfunduszach znajdują się w prospektach informacyjnych oraz tabelach opłat dostępnych w języku polskim na
stronie SantanderTFI.pl i u dystrybutorów funduszy.
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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 powyższego dokumentu.
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