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Komentarz specjalny – koronawirus

Wczorajszy dzień zakończył najlepszy od 11 lat kwartał dla globalnych rynków akcji, ale
niepewność wciąż nie zniknęła całkowicie z rynków. I to mimo coraz lepszych danych
makroekonomicznych.
Choć dane makro w wielu krajach świata - w tym także w kluczowych gospodarkach, takich jak
USA, a także Chiny - bywały w ostatnich tygodniach relatywnie dobre, a wskaźnik PMI dla
przemysłu za czerwiec w wielu krajach okazał się nie tylko lepszy od oczekiwań, ale też znacząco
lepszy od odczytów z poprzednich miesięcy - to nastroje inwestorów nadal nie są jednoznacznie
pozytywne. Wydarzenia takie, jak doniesienia o przywróceniu „lockdownu” w australijskim
Melbourne nie pomagają optymistom, ale choć druga fala pandemii niepokoi coraz bardziej, to
wśród inwestorów nie widać objawów paniki.
W Polsce indeks PMI dla przemysłu wzrósł do 47,2 (z 40,6 w maju), odzwierciedlając poprawę
sytuacji po wcześniejszych odczytach (spowodowanych restrykcjami związanymi z pandemią).
Indeks pozostaje dalej poniżej 50 pkt., ale widać już powolne odbicie gospodarcze, co należy zaliczyć
do pozytywów. Co nieco zaskakuje, to wskazania inflacji CPI (wskaźnik cen towarów i usług
konsumpcyjnych). W czerwcu ceny dóbr i usług konsumpcyjnych wzrosły o 0,7 proc. miesiąc do
miesiąca, co w ujęciu rocznym stanowi wzrost o 3,3 proc. Oznacza to, że z pewnością nie mamy w
Polsce deflacji, o jaką obawiała się Rada Polityki Pieniężnej.
___________________________________________________________________________
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.
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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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