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W minionym tygodniu (16-22.03.2020) dominował negatywny sentyment na światowych
giełdach. Kontynuowane były spadki indeksów giełdowych na rynkach bazowych,
w szczególności w USA. Rynki negatywnie reagowały na doniesienia odnośnie
rozprzestrzeniania się koronawirusa w Europie i w USA.
Najgorzej w zeszłym tygodniu zachowywały się indeksy giełdowe w Stanach Zjednoczonych.
Indeks szerokiego rynku S&P 500 spadł o 15,0%, a technologiczny indeks Nasdaq
odnotował 12,6% zniżki, co oznacza, iż miniony tydzień był dla inwestorów w USA jednym
z najgorszych od kryzysu w 2008 roku.
W Europie z kolei działania rządów podejmowane w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się
wirusa wraz z działaniami EBC oraz programami fiskalnymi przyniosły pewną stabilizację na
rynkach akcji, które zachowywały się lepiej od indeksów za oceanem. Niemiecki DAX
i francuski CAC40 spadły odpowiednio o 3,3% i 1,7%. Dodatkowo decyzja EBC
o uruchomieniu nadzwyczajnego programu QE w wysokości 750 mld euro, do końca roku,
spowodowała wzrosty cen obligacji ze strefy EURO.
W Polsce również władze monetarne i fiskalne podjęły działania mające na celu wsparcie
gospodarki. Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe o 50 pb, w przypadku
stopy referencyjnej do 1%. Zarząd NBP jednocześnie rozpoczął operacje repo na
ponad 7 mld zł, mające zasilić banki w płynność. Zapowiedział też, że przeprowadzi
"na dużą skalę" zakup obligacji skarbowych na rynku wtórnym. Dodatkowo polski rząd ogłosił
w ramach pakietu działań osłonowych dla przedsiębiorstw przekazanie 70 mld zł m.in. na
utrzymanie miejsc pracy oraz podtrzymanie działalności mikrofirm, a także 73-74 mld
zł na rolowanie spłat kredytów. Łączna wartość tarczy antykryzysowej, przygotowanej
przez polski rząd, szacowana jest na 212 mld zł.
Działania te pomogły Warszawskiej Giełdzie, która zachowywała się zdecydowanie lepiej od
pozostałych rynków. Warszawski indeks szerokiego rynku WIG zyskał w ciągu tygodnia
6,5%, podczas gdy indeks największych spółek WIG20 wzrósł o 9,0%. Jednocześnie
przeprowadzone działania monetarne doprowadziły do osłabienia się polskiego złotego
w stosunku do dolara i euro oraz wzrost cen (spadek rentowności) polskich obligacji
skarbowych.
___________________________________________________________________
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
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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 zgodniez
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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