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Komentarz specjalny – koronawirus
Publikowane w ostatnim czasie dane makro nie napawały optymizmem (szczególnie źle wyglądają
odczyty PMI z sektora usługowego - odpowiednio 15,9 pkt., 10,4 pkt. oraz 12.3 pkt. dla Niemiec,
Francji oraz Wielkiej Brytanii). Płonne okazały się także nadzieje na przełomowe działanie
amerykańskiego leku na COVID-19. W Europie trwają polityczne spory opóźniające kolejne decyzje
pomocowe. W Polsce przedłużono okres zamknięcia szkół. To niestety nie są najlepsze informacje
dla inwestorów, dlatego dziś na giełdach raczej mieszane dane, z przewagą lekkich spadków.
Sytuacji nie poprawia ryzyko cięcia ratingu dla Włoch (decyzja agencji S&P zostanie podjęta dzisiaj
wieczorem).
Wczoraj pisaliśmy o tym, że inwestorzy czekają na rozstrzygnięcia w Unii Europejskiej. Dziś już
wiemy, że uzgodniono tylko generalny kierunek (Ursula Von der Leyen, przewodnicząca Komisji
Europejskiej, zasugerowała, że pakiet będzie wart co najmniej 1 bilion euro), ale nie wiadomo jaka
kwota zostanie finalnie zatwierdzona, a także jak będą przyznawane środki. To za mało, by wzbudzić
optymizm, dlatego dziś mamy na rynkach umiarkowane nastroje.
Do czynników pozytywnych możemy zaliczyć wzrost cen na rynku ropy naftowej, ponadto wczoraj
wieczorem amerykańska Izba Reprezentantów poparła pakiet ratunkowy w wysokości 484
miliardów dolarów, a prezydent USA zasugerował, że podpisze umowę. Niestety w momencie
pisania tego komentarza inwestorzy bardziej martwią się brakiem leku, niż cieszą kolejnymi
działaniami wsparciowymi w USA
Wydaje się, że po optymizmie wynikającym z kolejnych sygnałów wsparcia ze strony rządów i
banków centralnych obecnie rynki rozpoczynają ujmowanie w cenach dłuższych niż pierwotnie
zakładano ograniczeń. Do pozytywów możemy zaliczyć fakt, że tam gdzie są obserwowane dziś
spadki są one blisko wartości zerowych, a to oznacza, że każdy pozytywny bodziec będzie
wywoływał szybką i pożądaną reakcję.
___________________________________________________________________________
Materiał jest prezentowany w celach informacyjnych i nie powinien być wyłączną podstawą podejmowania decyzji
inwestycyjnych.
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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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