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W związku z zapytaniami dotyczącymi obligacji Getin Noble Banku i Idea Banku oraz wartości nominalnej tych
obligacji w portfelach TFI przypominamy, że ekspozycja funduszy Santander na obligacje Getin Noble
Banku na koniec pierwszego półrocza 2018 r. była marginalna i dotyczyła subfunduszy obligacji
korporacyjnych.
Obligacje Getin Noble Banku i Idea Banku nie występują w portfelach subfunduszy dłużnych krótkoterminowych
Santander.
W przypadku subfunduszu Santander Obligacji Korporacyjnych udział ten stanowił zaledwie 0,09% aktywów netto
subfunduszu, a w przypadku subfunduszu Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych udział ten wynosił 0,14%
wartości aktywów netto. Aktualnie udział obligacji ww. emitenta jest jeszcze niższy. W portfelach subfunduszy nie
występowały natomiast obligacje Idea Banku.
Przypominamy również, że przypadku obu wymienionych subfunduszy obligacje Getin Noble Banku wyceniane są
rynkowo, a to oznacza, że spadek ich wartości jest już uwzględniony w wycenie funduszy, zatem obecnie
ich wpływ na wahania wartości jednostek subfunduszy jest mało istotny.
Natomiast na wyceny jednostek subfunduszu Santander Obligacji Korporacyjnych oraz Santander
Prestiż Obligacji Korporacyjnych miała wpływ ogólna sytuacja na rynku obligacji korporacyjnych.
Przypominamy, że historycznie obligacje korporacyjne traciły pomimo relatywnie dobrych wyników kwartalnych,
które pokazywały firmy. O słabym zachowaniu się obligacji korporacyjnych decydowały czynniki globalne,
takie jak m.in.: obniżenie ratingu Włoch, brak przełomu w negocjacjach Wielkiej Brytanii dotyczących
wyjścia z Unii Europejskiej oraz napięcia handlowe na linii USA-Chiny. Zwiększały one obawy inwestorów
i powodowały spadki wycen większości klas ryzykownych aktywów, w tym między innymi obligacji korporacyjnych.
Materiał jest prezentowany w celach informacyjnych i nie powinien być wyłączną podstawą podejmowania decyzji
inwestycyjnych. 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.
Dane finansowe Santander FIO oraz Santander Prestiż SFIO, opis czynników ryzyka oraz informacje na temat opłat
związanych z uczestnictwem w Funduszach znajdują się w Prospektach Informacyjnych oraz Tabelach Opłat dostępnych
na stronie internetowej: SantanderTFI.pl i u Dystrybutorów Funduszy. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu
inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej Uczestnik
powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z danym Funduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku.
Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.
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