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Komentarz specjalny – koronawirus
Mimo niepewnej sytuacji, ograniczeń swobód i informacji o kolejnych zakażeniach, główne
europejskie rynki zdołały zakończyć marzec na plusach. W Polsce WIG20 wzrósł wczoraj o 2,4%.
Pomimo spadku w dniu dzisiejszym WIG20 pozostaje w tym tygodniu na plusie. Indeks mWIG40 wzrósł
w dniu dzisiejszym o 0,32%.
Nieco mniej optymistycznie było w USA, gdzie liczba osób zarażonych koronawirusem wzrosła do niemal
190 tys., a 75% obywateli ma nakazane pozostawać w domach. Jednak i z rynku amerykańskiego płyną
pozytywne sygnały. Wczoraj Fed zrobił kolejny krok na rzecz zapobiegania kryzysowi i otworzył
tymczasowy program operacji repo dla innych banków centralnych, w którym zamierza dostarczać
płynność, czyli walutę,pod zastaw amerykańskich obligacji skarbowych. Dziś opublikowano raport ADP
na temat miejsc pracy w sektorze prywatnym w USA. Zgodnie z raportem, w marcu 2020 r. zostało
zredukowanych 27 tys. miejsc pracy i jest to wynik o wiele lepszy od prognoz ekonomistów (zakładali oni
spadek zatrudnienia nawet o150 tys. miejsc).
Dodatkowo wczoraj poznaliśmy odczyty dwóch istotnych indeksów z USA: Chicago PMI (który
wyniósł 47,8 punktów przy oczekiwaniach na poziomie 40 punktów) oraz indeksu zaufania
konsumentów Conference Board (który co prawda spadł do poziomu 120 punktów, ale
oczekiwania były na poziomie 110 punktów). Oba wyniki okazały się dobre, co oznacza, że
Amerykanie nadal mają nadzieję na w miarę szybki koniec obecnego kryzysu. Powyższe działania Fed
oraz publikacje makro spowodowały umacnianie się dolara względem głównych walut.
Poznaliśmy także inne finalne dane na temat indeksów PMI. W strefie euro przemysł osiągnął wynik 44,5
punktów, a w Polsce wyniósł 42,4 punktów. Nie jest to zaskakujące w świetle światowej pandemii, ale
niewątpliwie powoduje chwilowe wsparcie awersji do ryzyka wśród inwestorów. Dobrą informacją jest
fakt, że wskaźnik PMI opublikowany przez Pekin wyniósł 50,1 punktów. Oznacza to, że więcej
ankietowanych spodziewa się poprawy sytuacji niż jej pogorszenia. W sytuacji opanowania
epidemii – nie jest to zaskakujące. Stanowi raczej oczekiwaną perspektywę na moment kiedy i
Europa będzie mieć wygasającą epidemię koronawirusa. Oznacza to bowiem, że chińska gospodarka
szybko wychodzi ze spowolnienia spowodowanego koronawirusem.
___________________________________________________________________________
Materiał jest prezentowany w celach informacyjnych i nie powinien być wyłączną podstawą podejmowania decyzji
inwestycyjnych.
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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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