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Komentarz specjalny – koronawirus
W czwartek giełdy europejskie w większości walczyły w ciągu dnia z poziomami neutralnymi.
S&P500 wzrósł o 2,3%, a NASDAQ o 1,7%. Przypomnijmy, że dzień zakończył się na takich poziomach
pomimo złych danych z amerykańskiego rynku pracy. Być może 6,6 mln wniosków o zasiłek dla
bezrobotnych inwestorzy rozpatrują w kontekście planu pomocowego, który pozwala większej liczbie
obywateli i na dłużej ubiegać się o zasiłek. To znaczy, że wnioski mogą składać osoby, które nie pracowały,
ale nie przysługiwał im zasiłek. Oznaczałoby to, że sytuacja nie jest taka zła, jak się na pierwszy rzut
oka mogło wydawać. O takiej interpretacji świadczy także wzrost wartości dolara już po
ogłoszeniu tych informacji.
Dziś rynki są dość neutralne, choć mniej optymistyczne, a informacją dnia jest przekroczenie progu
jednego miliona zakażonych koronawirusem na świecie. Ta liczba robi wrażenie i daje pojęcie o skali
obecnego kryzysu zdrowotnego. Do tego dochodzą informacje o tym, że liczba miejsc pracy w sektorach
pozarolniczych w Stanach Zjednoczonych spadła w marcu o 701 tys. wobec oczekiwanych -100 tys., a
stopa bezrobocia wyniosła 4,4 proc. (oczekiwano 3,8 proc.). Nie mniej jednak indeksy światowe
poruszają się w chwili obecnej w okolicy zera z niewielkimi minusami, a na moment pisania tego
komentarza WIG jest na plusie. Oznacza to, że sporo negatywnych informacji jest już w cenach.
Nie możemy zapominać, że w obecnej – zupełnie niestandardowej sytuacji, gdy świat mierzy się z
pandemią, kluczowe są informacje związane z zachorowaniami lub informacje mogące mieć wpływ na jej
przebieg. Dlatego każda informacja o kolejnym kroku w stronę wynalezienia szczepionki albo
skutecznych leków wpływa na rynki kojąco.
___________________________________________________________________________
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.

1

KOMENTARZ SPECJALNY
03.04.2020 r.

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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