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Komentarz specjalny – koronawirus

Dziś na rynki powróciła niewielka niepewność. Jeszcze wczorajsze zamknięcie na Wall Street było
pozytywne, w oczekiwaniu na to, że Donald Trump może podjąć decyzję o szybszym zniesieniu
niektórych z nałożonych ograniczeń w gospodarce. Jednak już dzisiejsze otwarcie rynków w Azji nie
było tak optymistyczne. To skutek. między innymi, przedstawienia przez Międzynarodowy
Fundusz Walutowy nienajlepszych prognoz dla globalnej gospodarki. Spowodowało to, że
inwestorzy znów zwrócili uwagę na słabe w ostatnim czasie dane makro. Zarówno niski odczyt
indeksu zaufania konsumentów w Australii, jak i spadek cen ropy nie pomagają giełdom na świecie.
Tymczasem w Polsce inflacja za marzec wyniosła aż 4,6% w skali roku. Z drugiej strony wskaźnik
przyszłej inflacji publikowany przez BIEC – instytucję przygotowującą analizy makroekonomiczne
dla polskiej gospodarki – jest najniższy od 2016 roku. Może to oznaczać, że obecna inflacja jest
zjawiskiem przejściowym. Kolejne miesiące powinny przynieść stabilizację cen żywności oraz
kontynuację spadku cen surowców. Na razie na warszawskiej giełdzie przeważa jednak obawa,
między innymi po prognozach MFW.
Kolejne pozytywne dane napływają z Chin. Choć niewątpliwie pandemia koronawirusa ma realne
przełożenie na wymianę handlową, to eksport z Chin spadł jedynie o 6,6% w marcu w ujęciu rocznym
(oczekiwano 14% spadku). Import z kolei zmniejszył się o zaledwie 0,9% (oczekiwany przez
analityków spadek to 9,5%). To bardzo dobre dane i jest szansa, że będą budzić optymizm na
rynkach. Tym bardziej, że kolejne kraje luzują lub planują poluzować ograniczenia. Hiszpania i
Włochy pozwoliły niektórym przedsiębiorstwom na ponowne otwarcie zakładów, Niemcy również
myślą o złagodzeniu swoich ograniczeń. Podobne plany ma najpewniej rząd w Polsce. Wszystkie te
sygnały pozwalają mieć nadzieję, że spadek optymizmu wśród inwestorów jest chwilowy.
___________________________________________________________________________
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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