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Komentarz specjalny – koronawirus
Na rynku i w doniesieniach medialnych pojawiają się kolejne dobre informacje. Włochy
zaraportowały najniższą liczbę nowych przypadków oraz rekordową dzienną liczbę wyleczonych,
od dwóch tygodni, w Hiszpanii spadł dzienny bilans ofiar koronawirusa. Pomimo wzrostów w innych
krajach – to bardzo dobre informacje. Są one dodatkowo wspierane dobrymi informacjami z rynków
azjatyckich (opanowanie epidemii, mocne odbicie chińskich PMI w marcu, a także projekt pakietu
stymulacyjnego w Japonii).
Dane z Chin - gdzie odczyt PMI gdzie wyniósł 52 przy szacowanej wartości 45 i lutowym odczycie
35,7 - są dodatkowo znakomitym przykładem, że gospodarki mogą sprawnie powrócić do
działania, jeśli obywatele zastosują się do wymogów izolacji, by udało się szybko stłumić epidemię
koronawirusa.
Warto także wspomnieć, że olbrzymie pakiety pomocowe zostały przyjęte nie tylko w USA, Chinach,
Japonii – takie pakiety mamy także w strefie euro i wielu krajach wchodzących w jej skład. Nawet rządy i
banki centralne, które do tej pory nie podejmowały takich działań – w obliczu poważnego zagrożenia,
jakim jest pandemia – zdecydowały się na odważne kroki. Ta determinacja i szybkość działań
dodatkowo budzi nadzieję na możliwie szybkie przezwyciężenie skutków obecnego kryzysu i
powrót do normalności, jaką znamy.
Dzięki tym pozytywnym sygnałom rosną indeksy surowcowe, w tym ropa, a rynki akcji w Europie
zamknęły się wczoraj na plusie, mimo spadków w ciągu dnia, na plusie także zakończyła dzień
giełda na Wall Street. Z pewnością nie jest to całkowity koniec zmienności, ale wahania na giełdach
światowych mają już znacznie mniejszą amplitudę, – co jest sygnałem pozytywnym.
___________________________________________________________________________
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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