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Komentarz specjalny – koronawirus
W związku z koronawirusem sytuacja na światowych rynkach nadal jest bardzo dynamiczna.
Początek środowej sesji przyniósł poprawę nastrojów i kilka pozytywnych informacji. Najlepszą z nich jest
stabilizacja sytuacji w Chinach. Od dłuższego czasu Chiny pokazują coraz niższy przyrost
zachorowań. We wtorek w Chinach kontynentalnych potwierdzono tylko 24 nowe infekcje. Niektóre
firmy w chińskim mieście Wuhan, gdzie w grudniu 2019 roku wybuchła epidemia koronawirusa, będą
mogły wrócić do pracy - ogłosiły w środę władze. Oznaczałoby to, że wirusa można względnie szybko
opanować.
Pomimo, iż na głównych parkietach Eurolandu cały czas obserwujemy wzrostowe odbicie, polski rynek
spada. Tym samym WIG20 jest obecnie najsłabszym dziś indeksem w Europie. Może to być skutek
wzrostu stosowanych w Polsce środków zapobiegawczych, obecnie polski rząd rozpatruje jak
zminimalizować skutki dla gospodarki i ludności. Sam PLN pozostaje relatywnie stabilny.
___________________________________________________________________________
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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