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Koronawirus
Za nami kolejny dzień na rynkach finansowych. Liczba zachorowań na koronawirus w Europie nadal
rośnie, a kolejne rządy i banki centralne publikują kolejne pakiety ratunkowe.
Decyzja ECB o uruchomieniu nadzwyczajnego programu QE w wysokości 750 mld EUR do końca
roku spowodowała wzrosty cen obligacji ze strefy EURO. To dobry znak. Pewną stabilizację widać
też na globalnych rynkach akcji – po tym, jak decyzje wsparciowe podjęły inne banki centralne.
W Polsce oprócz pakietów rządowych, dofinansowania Unii, działań banku centralnego, wiele polskich
firm - państwowych i prywatnych - włącza się w działania mające na celu złagodzenie skutków pandemii
koronawirusa. Warszawska giełda wydaje się doceniać te działania, ale polska waluta nadal traci
na wartości.
Trudno określić, czy obecna stabilizacja będzie krucha czy raczej się utrzyma, nie mniej po kilku
ostatnich dniach – jest przez inwestorów mocno wyczekiwana.
Przypominamy także, że kondycja aktywów funduszy inwestycyjnych 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.
Dlatego przypominamy – emocje nigdy nie są dobrym doradcą inwestora.
___________________________________________________________________________
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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