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Koronawirus – komentarz specjalny
Wczoraj, na nadzwyczajnym posiedzeniu, amerykański bank centralny obniżył podstawową stopę
procentową o 1 pkt. proc. do przedziału 0-0,25% i zapowiedział skup aktywów na kwotę co najmniej 700
mld dolarów.
Nadzwyczajne działania zostały podjęte także przez inne banki centralne: obniżone zostały stopy
procentowe w Kanadzie, bank centralny Nowej Zelandii (RBNZ) obniżył stopy o 75 p.b. do 0,25 proc. Bank
Japonii zwiększył skalę programu QE.
Niestety zdecydowane działania Fed i pozostałych banków nie przyniosły oczekiwanego skutku.
Obniżenie stopy w USA do poziomu po Wielkim Kryzysie zamiast uspokoić, napędziło strach na rynkach.
Niewątpliwie obawy o kryzys finansowy powinny zostać osłabione tak zdecydowanym działaniami, ale
wciąż pozostaje strach przed skutkami gospodarczymi i społecznymi postępującej pandemii. Stąd
sytuację mogą uspokoić w pewnym stopniu działania i deklaracje rządów.
Sygnały o gotowości do działań nadeszły już z USA i Niemiec. Spodziewamy się, że na dzisiejszym
posiedzeniu ministrów finansów Eurolandu zostaną podjęte decyzje o narzędziach dla wsparcia
przedsiębiorstw i gospodarstw domowych. Choć obaw o zdrowie nie uspokoją żadne tego typu działania,
jednak na przykładzie giełdy amerykańskiej widzimy, że deklaracje zamknięcia granic, podejmowaniu
działań mających na celu walkę z pandemią są przyjmowane przez inwestorów z ulgą.
Nerwowość na rynku jest nadal bardzo duża. Tym samym notowania zmieniają się bardzo dynamicznie i
nie sposób przewidzieć co będzie działo się jutro czy za tydzień. Tymczasem w Polsce trwają prace nad
pakietem stabilności i bezpieczeństwa, a rząd w najbliższych dniach pokaże konkretne działania, które
wypracował, jak poinformował premier Mateusz Morawiecki, a prezes NBP zapowiedział iż zgłosi, długo
wyczekiwany, wniosek o obniżkę stóp. Co prawda wydaje się, że bardziej niż obniżka stóp rynkowi jest
potrzebny pakiet wsparcia dla przedsiębiorców.
Dziś banki zadeklarowały pomoc kredytobiorcom, kolejne firmy deklarują finansowe wsparcie walki z
wirusem – to bardzo pozytywne informacje.
Warto też pamiętać, że Polska będzie największym w Unii beneficjentem funduszu przeznaczonego na
walkę ze skutkami epidemii koronawirusa. Mamy otrzymać ponad 7,4 mld euro. Fundusz, którego
wysokość jeszcze we wtorek określano jako 25 mld euro, w tym 1 mld dla Polski, został w piątek
podwyższony do 37,3 mld euro.
Wydaje się, że działania banków centralnych i rządów zmierzają we właściwym kierunku, choć rynki nadal
reagują dość nerwowo. To zrozumiałe, bo chodzi nie tylko o gospodarkę, ale i o życie nas samych.
Zamknięcie granic, szkół, galerii, kin, zakaz zgromadzeń – to zmiany w codziennym życiu na które nikt z
nas, nikt z inwestorów nie był przygotowany. Duża cześć niepewności obecnie widocznej na rynkach
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finansowych – tu właśnie ma swoje podłoże. Mimo wszystko powinniśmy pamiętać, że z perspektywy
rynku akcji, ale nie tylko akcji, po każdym silnym spadku przychodzi moment odbicia.
Dbając o dobro naszych inwestorów – przestrzegamy przed gwałtownymi i podyktowanymi emocjami
ruchami.
___________________________________________________________________________
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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