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Komentarz specjalny – koronawirus
Rating Polski pozostał niezmieniony- agencja ratingowa Fitch utrzymała długoterminowy rating
kredytowy Polski na poziomie A-. Uzasadnia to dużą samowystarczalnością polskiej gospodarki,
dzięki której obecny kryzys powinien być relatywnie łatwiejszy do przejścia, a gospodarka jest
„bardziej odporna na szok”.
Dość ostrożnie do kolejnych informacjo o koronawirusie i pakietach pomocowych podchodzą inwestorzy
w Europie. Jednocześnie w USA widać więcej optymizmu- mimo, że epicentrum pandemii są obecnie
Stany Zjednoczone, a połowa zachorowań przypada na Nowy Jork.
W polskim

parlamencie toczą się prace nad pakietem pomocowym. Niewątpliwie działania

podejmowane przez rządy i banki centralne częściowo poprawiają nastroje i uspokajają
inwestorów. Dlatego pytania o to, kiedy można się spodziewać końca pandemii i związanych z nią
ograniczeń przeplatają się na rynkach z poszukiwaniami okazji.
Wydaje się, że awersja do ryzyka, dająca lepsze wyniki bezpiecznych aktywów, może jeszcze
potrwać przez chwilę. Oczywiście wzrost apetytu na ryzyko byłby natychmiastowy, gdyby w
zakresie koronawirusa pojawiły się pozytywne wieści, na przykład została wynaleziona
szczepionka.
___________________________________________________________________________
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.
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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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