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Komentarz specjalny – koronawirus
Po serii słabszych dni inwestorzy znów zaczynają inwestować, choć niekoniecznie bardzo
ryzykownie. Widać to dobrze np. po giełdach towarowych czy surowcach energetycznych. Niskie
wyceny zaczynają być postrzegane jako okazja do zarobków, a nie preludium dalszych spadków.
Tymczasem, choć wczoraj przez większą część dnia na giełdach było optymistycznie z powodu
dobrych wiadomości w walce z pandemią. Dziś znów mamy zmienność ponieważ wtorek był dniem
z rekordową liczbą zgonów na świecie. Jest to jednak bardziej niepewność związana z tym, ile obecna
sytuacja może potrwać, niż ze strachem o drastyczne wzrosty zachorowań.
Trzeba jednak pamiętać, że na drugiej szali mamy sygnały wcześniejszego przywracania aktywności
gospodarczej w USA i niektórych krajach europejskich. Każda perspektywa zakończenia obecnych
obostrzeń i opanowania epidemii jest obecnie optymistyczna – nawet jeśli mówimy o perspektywie np.
miesiąca.
Wczorajsze spotkanie ministrów finansów państw strefy euro nie przyniosło wypracowania wspólnego
stanowiska, co do tego jak wesprzeć gospodarkę dotkniętą skutkami pandemii. Nadal dyskutowane są
wspólne obligacje – tak zwane corona bonds. Komisja Europejska nieformalnie przestrzega, że PKB
strefy euro może spaść nawet o 10 proc., a Europejski Bank Centralny daje do zrozumienia, że konieczne
jest szybkie wprowadzenie pakietu fiskalnego. Z pewnością należy oczekiwać kolejnych kroków. A każde
wsparcie dla gospodarki będzie odbierane pozytywnie przez inwestorów.
W Polsce tymczasem Rada Polityki Pieniężnej obniżyła wszystkie stopy procentowe o 50 pb. Stopa
referencyjna wynosić będzie 0,50 proc. w skali rocznej - podała RPP w komunikacie. Przypominamy, że
17 marca, stopa referencyjna została obniżona z 1,5 do 1 proc. To od stóp procentowych zależy kwota
rat spłacanych przy kredycie czy zysku z lokat. Dla kredytobiorców – będzie to ulga, a niższe zyski z lokat
mogą zachęcać do innych form oszczędzania lub inwestowania. Po obniżce naturalną reakcją jest spadek
rentowności obligacji (czyli wzrost ich cen) – co właśnie możemy obserwować.
Co więcej – polski bank centralny myśli o dalszych elementach wspierania gospodarki w kryzysie, jak
wynika z wypowiedzi prezesa Narodowego Banku Polskiego i przewodniczącego Rady Polityki Pieniężnej
Adama Glapińskiego. W temacie wsparcia polskich przedsiębiorców wypowiedział się także
Premier Mateusz Morawiecki zapewniając w ramach tarczy antykryzysowej co najmniej 100 mld
złotych dla firm. Jeśli dzięki tym środkom uda się zapewnić płynność finansową i zachować miejsca pracy
w polskich przedsiębiorstwach – będzie szansa by gospodarka szybciej wyszła z kryzysu.
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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.
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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