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Komentarz specjalny – Brexit
Dziś o północy nastąpi długo dyskutowany (bo zapoczątkowany przez referendum w 2016 roku) oficjalny
Brexit. Nie oznacza to jednak zerwania stosunków dyplomatycznych czy handlowych z Unią
Europejską. Przed nami okres przejściowy, który trwać będzie do końca 2020 roku. W tym okresie Wielka
Brytania pozostanie członkiem unii celnej i jednolitego rynku, co oznacza, że zostanie zachowana
swoboda przepływu towarów, usług i osób. Utraci jednak członkostwo w instytucjach politycznych UE,
co de facto oznacza utratę prawa głosu przy jednoczesnym przymusie podlegania prawu
europejskiemu. W ciągu najbliższego pół roku dowiemy się więcej, ponieważ zaczyna się właśnie
pięciomiesięczne okienko negocjacyjne, którego celem jest ponowne zdefiniowanie relacji między
Unią Europejską i Wielką Brytanią po zakończeniu okresu przejściowego. W przypadku fiaska negocjacji
nad nową umową, okres przejściowy może zostać przedłużony o 12 lub 24 miesiące i decyzja o tym musi
nastąpić do końca czerwca 2020 r. 31 stycznia to tylko początek Brexitu i procesu negocjacji z UE
i ta data naszym zdaniem nie ma istotnego znaczenia dla rynków finansowych.

___________________________________________________________________________

Materiał jest prezentowany w celach informacyjnych i nie powinien być wyłączną podstawą
podejmowania decyzji inwestycyjnych. 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 SantanderTFI.pl i u dystrybutorów funduszy Santander. Santander
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Poznaniu, Pl. Władysława Andersa 5, 61-894
Poznań, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000001132, NIP 778 13 14 701, kapitał zakładowy
13.500.000,00 PLN (wpłacony w całości). 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
niniejszego dokumentu.
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