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W minionym tygodniu (20.01 – 26.01.2020) największy wpływ na zachowanie się rynków finansowych
miały spływające informacje odnośnie rozprzestrzeniania się pochodzącego z Chin koronowirusa 2019nCoV. Do tej pory (27.01.2020) wirus spowodował już śmierć 80 osób, a liczba zarażonych wynosi obecnie
blisko 2800 osób i wciąż rośnie. Obawy o dalszy negatywny rozwój sytuacji odbiły się najmocniej
na notowaniach surowców, ceny miedzi oraz ropy Brent spadły o blisko 6%.
Rynki akcji również zakończyły tydzień na minusie, a negatywnie wyróżniały się rynki wschodzące,
do których zaliczają się Chiny (MSCI EM Index -2,4%). Spadki nie ominęły też rynków dojrzałych (S&P 500
-1,03%, STOXX Europe 600 Price Index -0,22%) oraz warszawskiego parkietu (WIG -0,73%).
Niewielkie spadki odnotowano również na europejskim rynku obligacji korporacyjnych High-yield
(ICE Bofa BB Euro High Yield Index -0,1%).
Inwestorzy znaleźli natomiast bezpieczną przystań na rynku obligacji skarbowych, gdzie
obserwowaliśmy spadek rentowności (10-letnie obligacje amerykańskie -14 bps, niemieckie -12 bps,
polskie -8 bps).
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Materiał jest prezentowany w celach informacyjnych i nie powinien być wyłączną podstawą
podejmowania decyzji inwestycyjnych. Wartość aktywów netto niektórych subfunduszy funduszu
Santander FIO, Santander Prestiż SFIO oraz Santander PPK SFIO 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 SantanderTFI.pl i u dystrybutorów funduszy Santander. Santander Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Poznaniu, Pl. Władysława Andersa 5, 61-894 Poznań, zarejestrowane
w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, KRS 0000001132, NIP 778 13 14 701, kapitał zakładowy 13.500.000,00 PLN (wpłacony
w całości). 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 niniejszego
dokumentu.
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