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Komentarz specjalny – koronawirus
W temacie COVID-19 nadal mamy zmienność nastrojów na rynkach. W ubiegłym tygodniu na
rynkach akcji przeważały dobre nastroje, ponieważ pojawiły się nadzieje na nowe możliwości
leczenia Covid-19 i stopniowe złagodzenie ograniczeń związanych z kwarantanną w wielu krajach.
Z drugiej strony mamy publikacje kolejnych nienajlepszych wskaźników gospodarczych, studzącą
nieco entuzjazm z ubiegłego tygodnia. Po weekendzie na rynki wróciła awersja do ryzyka związana
z nasileniem spadków cen ropy naftowej – widać to zarówno na świecie jak i w Polsce.
W nocy chiński bank centralny obniżył oprocentowanie pożyczek na rok i na pięć lat, ale wiadomość
nie poprawiła nastrojów na rynkach akcji w Chinach. Obawy o konsekwencje zamknięcia rynków
oraz spadki cen ropy są zbyt duże.
Jednocześnie nie możemy zapominać, że jeszcze miesiąc temu mieliśmy do czynienia z niespotykaną
zmiennością, a już w tym momencie np. indeks S&P 500 odrobił połowę strat z całej korekty. To
bardzo szybkie tempo i choć przed nami zapewne jeszcze kilka tygodni wysokiej zmienności na
rynkach (nie można zapominać, że optymizm inwestorów opiera się głównie na nadziei na powrót
pełnej funkcjonalności gospodarek, znalezienie leku, wygasanie zachorowań, pesymizm natomiast
na obawie przed konsekwencjami gospodarczymi ograniczeń), to w dłuższej perspektywie daje to
nadzieję na powrót do poziomów sprzed wybuchu pandemii.
Tymczasem w Polsce zostały opublikowane dane na temat wynagrodzenia i zatrudnienia za marzec.
W marcowych danych wciąż widać jeszcze wzrost zatrudnienia w skali roku, ale widać też
spowolnienie. Szczególnie ciekawe będą dane za kwiecień i ich porównanie z danymi marcowymi.
Mogą one dać częściową odpowiedź na pytanie o skuteczność działań rządu i tarczy jaką zaoferował
przedsiębiorcom.
___________________________________________________________________________
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.
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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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