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Miniony tydzień (9-15.03.2020) był dla inwestorów jednym z najgorszych od kryzysu
w 2008 roku. Dwucyfrowe spadki odnotowały wszystkie najważniejsze indeksy zachodnich
gospodarek.
Niemiecki DAX i francuski CAC40 spadły odpowiednio o 20% i 19,9%. Na tym tle nie
wyróżniała się polska giełda, gdzie indeks największych spółek WIG20 spadł o 22,6%,
a indeks szerokiego rynku WIG o 21,7%.
Pozytywem była ostatnia sesja tygodnia, która przyniosła istotne odreagowanie widoczne
najmocniej za Atlantykiem, gdzie zarówno indeks S&P500 jak i NASDAQ kończyły dzień
wzrostami bliskimi 10%.
Pozwoliło to rynkom akcji w USA zakończyć tydzień wynikiem relatywnie lepszym niż w Europie.
Wspomniane dwa indeksy straciły w ujęciu tygodnia "jedynie" odpowiednio 9% i 8,2%.
Pogłębiające się obawy co do skutków gospodarczych panującej pandemii jak i zawirowań na
rynku ropy, spowodowały ucieczkę inwestorów do gotówki.
Niepewności poddały się nawet obligacje skarbowe państw dotychczas traktowanych
jako bezpieczna przystań, odnotowując wzrost rentowności (spadek cen).
Amerykańskie 10 latki wzrosły o 22 punkty bazowe, a niemieckie o 16 punktów.
Mocno dotknięty był także światowy segment obligacji korporacyjnych, zwłaszcza
wysokodochodowych, których indeks w EUR i USD przecenił się odpowiednio o 6,7%
i 7,3%.
W zaistniałych okolicznościach, mając doświadczenie z ostatnich kryzysów, na arenę ze
zdecydowanymi krokami wkroczyły banki centralne, jak i rządy największych gospodarek,
ogłaszając szybkie i znaczne pakiety monetarne i fiskalne:
Bank Anglii na nadzwyczajnym posiedzeniu jednogłośnie obniżył stopy procentowe o 50 pb.
oraz wprowadził nowy program wsparcia dla sektora małych i średnich firm na okres
12 miesięcy oferujący czteroletnie finansowanie po kosztach zbliżonych do stopy banku
centralnego.
Obniżony został też bufor antycykliczny dla banków. Jednocześnie władze fiskalne Wielkiej
Brytanii ogłosiły pakiet stymulacyjny o wartości 30 mld funtów.
Europejski Bank Centralny utrzymał główne stopy procentowe na dotychczasowym
poziomie, podtrzymując również forward guidance.
Wprowadził także program stymulujący min. dodatkowe, długoterminowe operacje LTRO,
które mają wesprzeć płynność sektora finansowego oraz dodatkowy program skupu aktywów
o wartości 120 mld EUR do końca roku, przeprowadzony przy wykorzystaniu dostępnej
elastyczności programu, ze szczególnym uwzględnieniem sektora prywatnego.
Wprowadzono także dodatkowe regulacyjne wsparcie dla sektora bankowego, m.in., łagodzące
wymogi kapitałowe oraz umożliwiające wykorzystanie buforów płynnościowych
i kapitałowych.
Także rząd Niemiec zadeklarował znaczny pakiet stymulujący. Minister finansów RFN,
Scholz ogłosił praktycznie nielimitowane gwarancje dla niemieckich przedsiębiorstw
i istotne wsparcie dla form pracy w niepełnym wymiarze.
Pieczętując swoje wystąpienie mocną deklaracją "whatever it takes" dla zwalczenia problemów
wynikających z pandemii.
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Mocnym akcentem zakończyła tydzień amerykańska Rezerwa Federalna, która po tym jak
w ciągu tygodnia zapewniła dodatkową płynność w postaci 1,5 biliona USD, w niedzielę
wieczorem polskiego czasu ścięła stopy procentowe o 1 pkt procentowy do przedziału
0 - 0,25%.
Dodatkowo wznowiła program QE o wartości 700 mld USD z czego 500 mld przeznaczonych
jest na skup amerykańskich obligacji skarbowych, a 200 mld na skup instrumentów
agency MBS.
___________________________________________________________________
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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