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Komentarz specjalny – koronawirus
Choć do ostatecznego końca pandemii jeszcze zapewne dość daleko, to pozytywne wiadomości, jakie
napływają w kwestii spadku dynamiki zgonów i zarażeń koronawirusem w kolejnych krajach, napawają
optymizmem. Zyskują światowe giełdy, zyskuje też giełda w Warszawie.
Giełdzie w USA dodatkowo pomaga fakt, że gubernator Nowego Jorku stwierdził, że być może zbliżamy
się do kulminacyjnego punktu, a Donald Trump powiedział nawet, że ograniczenia mogą być poluzowane
już 30 kwietnia.
Jednocześnie są podejmowane kolejne działania by ograniczenia, jakie nałożyły rządy dla
szybszego poradzenia sobie z pandemią, nie były tak bolesnym ciosem dla gospodarki. Kolejne
działania łagodzące ekonomiczne skutki pandemii napływają ze strony rządów Japonii, Singapuru i
Hiszpanii. Także w USA istnieje szansa na kolejny pakiet stymulacyjny na koniec kwietnia lub początek
maja. Niemcy oświadczyły również, że planują "nieograniczony kredyt" dla małych firm. Trwają także
dyskusje nad polskim pakietem. To kolejny przyczynek dla dobrych nastrojów na rynkach.

___________________________________________________________________________
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.
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
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ich dokładności i kompletności. Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za skutki decyzji inwestycyjnych podjętych
wskutek interpretacji powyższego dokumentu.

2

