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Komentarz specjalny – koronawirus

W temacie COVID-19 pojawiają się mieszane dane i ma to odbicie w zmienności rynkowej, choć w
momencie pisanie tego komentarza przeważają niewielkie plusy.
Część rządów ogłasza otwarcie, cześć decyduje się na wydłużenie zamknięcia. Spekuluje się, że
Donald Trump ma dzisiaj ogłosić wytyczne, co do poluzowania restrykcji w związku z pandemią, ale
jednocześnie dane makro płynące z USA nie są najlepsze (w marcu sprzedaż detaliczna i produkcja
przemysłowa odnotowały historyczne spadki).
Co ciekawe, w najnowszym badaniu prowadzonym przez Stowarzyszenie Inwestorów
Indywidualnych z Indeksu Nastrojów Inwestorów (INI) wynika, że rośnie udział optymistów, spada
tych, którzy z pesymizmem patrzą na rynki. Nadal oba wskaźniki są poziomie poniżej 50%, ale
optymistów jest już więcej (ponad 45%). Z ankiety wynika zatem, że po sześciu kolejnych tygodniach
strachu przeważają optymiści. I to pomimo, że pandemia na świecie oraz w Polsce nie osiągnęła
jeszcze szczytu i nie znamy rozmiaru szkód w gospodarce. Jednak po gwałtownych marcowych
spadkach, każda pozytywna informacja jest bardzo oczekiwana. I to zarówno w zakresie działań
banków centralnych i rządów, jak i postępów w poszukiwaniu leków i szczepionki przeciw
koronawirusowi. A tych w ostatnich dniach także pojawiło się kilka.
___________________________________________________________________________
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
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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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