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z rozprzestrzenianiem się coronavirusa. Napływające informacje o dynamicznie rosnącej liczbie zachorowań
we Włoszech, Korei Południowej czy Iranie powodowały coraz więcej komentarzy, że skala epidemii może
przewyższyć wcześniejsze założenia, a jej negatywny wpływ na globalną gospodarkę może być wciąż
niedoszacowany. Potwierdzeniem takiej tezy był również najnowszy odczyt PMI dla chińskiego przemysłu, gdzie
według firmy analitycznej Markit wartość indeksu za luty spadła do poziomu 40,3 pkt. z 51,1 pkt. odnotowanych
miesiąc wcześniej. W ramach globalnego odwrotu od ryzykownych aktywów główne indeksy akcji solidarnie
spadały. W ubiegłym tygodniu indeksy giełd amerykańskich S&P 500 oraz Nasdaq Composite spadły o 11,5% oraz
10,5%. W Europie niemiecki indeks DAX zmniejszył swoją wartość o 12,4%, a brytyjski FTSE250 spadł o 11,2%. Japoński
Nikkei 225 spadł o 9,6%.
Krajowy rynek akcji również odczuł wpływ rosnącej niepewności. Zarówno indeks szerokiego rynku, jak i indeksy
małych i dużych spółek spadły w dwucyfrowym tempie. Indeks WIG zmniejszył swoją wartość o 14,2%, a WIG20,
mWIG40 oraz sWIG80 spadły odpowiednio o 15,3%, 11,7% oraz 10,9%. Wśród największych spółek notowanych
na GPW najmocniej ucierpiały notowania dystrybutora obuwia CCC (spadek o 22,7%), producenta miedzi KGHM
Polska Miedź (spadek o 22,4%) oraz Alior Banku (spadek o 21,1%).
Presji nie oparły się również notowania złota, powszechnie uważanego za wartościowe aktywo w czasach kryzysów,
którego cena spadła w ubiegłym tygodniu o 5,0%.
Na drugim biegunie znajdowały się obligacje skarbowe, których notowania rosły (a rentowności spadały)
w efekcie ucieczki do aktywów o wyższym poziomie bezpieczeństwa. Rentowność 10-letnich polskich obligacji
skarbowych spadła w ciągu tygodnia o 13,1% osiągając poziom 1,784%, a rentowność 10-letnich amerykańskich
obligacji skarbowych spadła o 21,8% do poziomu 1,152%.

___________________________________________________________________

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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