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Komentarz specjalny – koronawirus
Choć wczoraj wieczorem handel na Wall Street zakończył się spadkiem (pomimo całkiem niezłych
wyników finansowych spółki Alphabet), dziś na giełdach króluje optymizm.
Dobrych nastrojów nie zburzyła nawet decyzja agencji Fitch (poza regularnym harmonogramem) o
ścięciu oceny Włoch o jeden punkt do BBB-. Nie mniej dobrym prognostykiem jest fakt, że agencja
pozostawiła perspektywę stabilną (a nie negatywną). Wydaje się też, że inwestorzy mają dużą wiarę,
że na jutrzejszym posiedzeniu Europejskiego Banku Centralnego do programu QE zostaną dopuszczone
aktywa ze „śmieciowym” ratingiem.
Dziś niewątpliwie wszystkie oczy są zwrócone na USA, gdzie o 14:30 ogłoszono po pierwszym liczeniu,
że produkt krajowy brutto w I kwartale spadł o 4,8 proc. w ujęciu zanualizowanym kwartał do kwartału.
Rynek oczekiwał spadku o 4 proc. Różnica nie wpłynęła znacząco na nastroje na światowych giełdach.
Obraz szkód w gospodarce USA nie jest oczywiście pełny (blokada gospodarki weszła w życie w
marcu), ale też nie jest drastycznie gorszy od oczekiwań. W tym kontekście oczy inwestorów na całym
świecie są zwrócone na Fed, który powinien zakończyć swoje posiedzenie o 20-stej. Federal Open
Market Committee czyli Federalny Komitet ds. Otwartego Rynku przedstawi decyzję odnośnie poziomu
stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych.
___________________________________________________________________________
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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