KOMENTARZ SPECJALNY
30.04.2020 r.

Komentarz specjalny – koronawirus
Przed długim weekendem na świecie giełdy prezentują mieszane nastroje. I to mimo kilku dobrych
wiadomości.
Na froncie walki z wirusem do gry wrócił amerykański lek Remdesirvir. Testy wypadają nieźle, a
New York Times donosi, że już w przyszłym tygodniu może być dopuszczony do stosowania w
wyjątkowych przypadkach.
Poza tym wczoraj wieczorem – zgodnie z oczekiwaniami – Fed nie zmienił parametrów
amerykańskiej polityki monetarnej. Nie mniej jednak, podczas konferencji prasowej Jerome Powell
zadeklarował, że polityka pieniężna w obecnym kształcie będzie prowadzona dopóki nie będzie
pewności, że gospodarka nie zaczyna wracać na właściwe tory, a bezrobocie nie obniży się do
zadawalającego poziomu. Bank Centralny USA deklaruje, że jest gotowy na dalsze działania w razie
potrzeby.
Stąd wczorajsze wzrosty na amerykańskiej giełdzie.
Równie oczekiwana była konferencja EBC. Europejski Bank Centralny utrzymał stopy procentowe
na dotychczasowych poziomach. Rada postanowiła także obniżyć oprocentowanie operacji
TLTROIII (pożyczki dla sektora bankowego). Ogłoszono również nowy program pożyczek PELTRO w
celu zapewnienia płynności bankom. Powyższe działania oznaczają aktywne wsparcie gospodarki
w walce z koronawirusem.
Niestety były także kolejne – złe – dane makro z USA. W marcu miał miejsce spadek wydatków
amerykańskich konsumentów o 7,5%, a na rynku pracy w ciągu 6 tygodni liczba nowych
bezrobotnych przekroczyła już 30 mln.
W Polsce poznaliśmy dane o inflacji. Wynik 3,4% mieści się w ramach dopuszczonego 1 % odchyleń
od celu inflacyjnego (wyznaczono go na poziomie 2,5%) i jest to dobra wiadomość.
Mimo dobrych informacji wydaje się, że inwestorzy podchodzą do nich ostrożnie. Jest jednak
nadzieja, że kolejne pozytywne informacje – choćby sukcesy nowych leków - będą skutkować
pozytywnymi wynikami giełd.
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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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