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Komentarz specjalny – koronawirus
Niewątpliwie rynkom akcji pomaga odbicie na rynku ropy naftowej.
Nastroje nieco psuje pogorszenie wstępnych odczytów indeksu PMI z krajów posługujących się
euro (wskaźnik PMI dla sektora usług w strefie euro wyniósł w kwietniu 2020 r. zaledwie 11,7pkt.,
jak wynika ze wstępnego odczytu firmy badawczej IHS Markit, i jest to najniższy poziom wskaźnika
w historii) i niewielka wiara, aby dzisiejsze posiedzenie Eurogrupy w sprawie odpowiedzi na
gospodarcze skutki pandemii przyniosło pozytywne rozstrzygnięcia.
Wydaje się, że - przynajmniej częściowo – informacje te i wahania są już w cenach. Rynkom także
pomagają wypowiedzi Angeli Merkel, która podkreśla wagę jedności Europy w tym trudnym
czasie.
Poznaliśmy dziś kolejne dane z rynku pracy w USA. Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych w ostatnim
tygodniu złożyło: 4.427 tys. amerykanów (prognoza to 4.200 tys.). Choć dane słabsze od prognoz, to
jednak nie zrobiły dużego i negatywnego wrażenia na inwestorach.

___________________________________________________________________________
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

1

KOMENTARZ SPECJALNY
23.04.2020 r.

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