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Koronawirus
Na rynkach finansowych nadal trwa wielka zmienność. Być może niepewność uspokoiłaby
sytuacja, w której zachorowania przestałyby rosnąć. Jeśli tak – do dobrych wiadomości należy ta,
że w Chinach właśnie zamknięto ostatni szpital dedykowany leczeniu zarażonych koronawirusem
– nie jest już potrzebny.
Na razie wygląda na to, że działania rządów i banków centralnych mają jednak pewną skuteczność
i w USA oraz w Europie jest szansa na powstrzymanie skrajnie negatywnych emocji. Spadki są
notowane nadal – ale są mniejsze niż w ostatnich dniach. Mniejsza skala zmienności jest dobrą
informacją.
Tymczasem w Polsce w ramach pakietu działań osłonowych dla przedsiębiorstw rząd planuje przekazanie
70 mld zł dodatkowych środków m.in. na utrzymanie miejsc pracy oraz podtrzymanie działalności
mikrofirm, a także 73-74 mld zł na rolowanie spłat kredytów. Wartość tarczy antykryzysowej,
przygotowanej przez polski rząd, szacowana jest na 212 mld zł. Czekamy, kiedy ten pakiet da polskiej
giełdzie impuls do wzrostów. Przykład giełd światowych i wpływu kolejnych programów pomocowych
pokazuje, że mogą to być reakcje nieco odroczone w czasie.
Dlatego po raz kolejny podkreślamy, że to co warto w tej sytuacji zrobić, to uzbroić się w
cierpliwość.
Mamy także przestrogę dla osób inwestujących w fundusze inwestycyjne. Kondycja aktywów funduszy
jest odzwierciedlana z co najmniej 1-2 dniowym opóźnieniem. Oznacza to, że choć rynek będzie się już
odbijać – w wycenach nadal mogą pojawiać się spadki. Jeśli pod wpływem paniki złożymy zlecenie
umorzenia w dniu D (dzień zlecenia) po godzinie 9:00 to zlecenie będzie rozliczone wg. wyceny z dnia
D+1, którą poznamy w D+2. Jeśli natomiast dokonamy zamiany danej inwestycji na inną (w ramach tego
samego funduszu parasolowego), zlecenia zamiany złożone po godzinie 9:00 zostaną zrealizowane wg
wyceny D+3, którą poznamy w dniu D+4.
___________________________________________________________________________
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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