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Komentarz specjalny – koronawirus

Dziś na rynki powrócił optymizm. Europejskie rynki akcji pozytywnie reagują na wiadomość o
łagodzeniu niektórych ograniczeń związanych z kwarantanną w Niemczech, a także Austrii,
Włoszech, Hiszpanii. Także polski rząd zapowiada poluzowanie ograniczeń. Co prawda jest to
ostrożne wychodzenie z ograniczeń, ale na pewno jest ono pozytywne dla gospodarki. Najwyraźniej
jest odbierane bardziej pozytywnie niż decyzje Francji i Wielkiej Brytanii o przedłużeniu kwarantanny
do maja.
Pozytywne sygnały płyną także z USA, gdzie prezydent Donald Trump przedstawił trzystopniowy
plan otwierania gospodarki. Co prawda o przechodzeniu amerykańskich stanów do poszczególnych
faz „odmrażania gospodarki” decydować będą gubernatorzy , ale jest to decyzja w pełni zrozumiała
zważywszy na różny przebieg epidemii w różnych stanach. Zdaniem prezydenta aż 29 stanów spełnia
wymogi pozwalające na realizację pierwszego etapu już od tego tygodnia.
Poznaliśmy także najnowszy raport na temat liczby wniosków o zasiłek dla bezrobotnych w USA –
według niego wpłynęło 5,24 miliona wniosków. Odczyt wydaje się być nienajlepszy, ale po pierwsze
jest odczytem sprzed decyzji o „odmrażaniu gospodarki”, a po drugie jest niższy niż
ubiegłotygodniowe 6,6 miliona.
Już powyższe dane spowodowały, że amerykański rynek kończył dzień na plusach. Dodatkowo
optymizm napędzać będzie z pewnością informacja, jaka pojawiła się kilka godzin po zamknięciu
handlu w Nowym Jorku. Gilead Sciences pokazał skuteczność swojego leku w leczeniu
koronawirusa. Remdesivir zaskutkował u większości pacjentów "szybkim ustąpieniem gorączki i
trudności oddechowych". Testy przeprowadzono w Chicago wśród pacjentów w ciężkim stanie, a
wyniki są bardzo obiecujące, chociaż zdaniem samej spółki nadal jest zbyt wcześnie, aby mówić o
pewności co do skuteczności tej terapii.
Na każdą dobrą wiadomość w zakresie walki z pandemią inwestorzy reagują wzrostem apetytu na
ryzyko. Tak jest i dziś – zdecydowana większość indeksów rośnie. Co prawda poznaliśmy dane za
pierwszy kwartał 2020 roku, gdzie w Chinach PKB w ujęciu rocznym spadło o 6,8%, ale jest to mniej
więcej zgodne z oczekiwaniami analityków. Odczyt ten nie zachwiał nie tylko giełdami na świecie,
ale i chińskimi notowaniami.
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___________________________________________________________________________
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
ich dokładności i kompletności. Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za skutki decyzji inwestycyjnych podjętych
wskutek interpretacji powyższego dokumentu.
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