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W ubiegłym tygodniu (23-29.03.2020) na rynkach akcyjnych odnotowaliśmy znaczące odbicie
głównych indeksów. Spadały rentowności obligacji skarbowych na świecie (ceny rosły). Spadał
kurs dolara, po bardzo silnej aprecjacji sprzed tygodnia, taniał względem głównych par walutowych.
Na rynkach panuje bardzo duża niepewność, czego odzwierciedleniem jest utrzymująca się na wysokim
poziomie zmienność. W czwartek poznaliśmy pierwszy efekt pandemii na gospodarkę USA. Liczba
wniosków o zasiłek dla bezrobotnych wzrosła o prawie 3,3 miliony i była 2 razy większa od oczekiwań
rynkowych. To zamiast sprowadzić indeksy w dół dało efekt odwrotny. Indeks S&P 500
po czwartkowej sesji wzrósł o ponad 20% od ostatniego dołka, by w piątek znów zanotować prawie 4%
stratę.
Po serii obniżek stóp procentowych przez System Rezerwy Federalnej w USA oraz ogłoszeniu
nielimitowanego luzowania monetarnego, rynki doczekały się po długich bataliach w Kongresie,
podpisania ponad 2 bilionowego pakietu stymulującego gospodarkę amerykańską.
Bardzo ciekawy obraz przedstawiły odczyty indeksów PMI w Europie i USA. Po długim okresie relatywnie
lepszych danych z usług względem przemysłu, teraz wskaźnik PMI dla usług wypadł znacząco poniżej
oczekiwań rynkowych. Z kolei PMI w przemyśle okazały się dużo lepsze od szacunków rynkowych.
W Polsce indeksy akcyjne zanotowały lekkie spadki. Złotówka zyskiwała na wartości. Rentowności
obligacji 10-letnich, w ślad za głównymi skarbówkami na świecie (m.in. USA, Niemcy), spadały. WIG,
po bardzo dobrym zeszłym tygodniu (top 10 najlepszych indeksów na świecie) tym razem wypadł blado
i zamknął tydzień na lekkim (0,7%) minusie w walucie lokalnej. Lepiej zachowywały się spółki
o mniejszej kapitalizacji. WIG20 spadł o 0,8%, mWIG40 o 0,4,% natomiast sWIG80 pozostał bez zmian.
___________________________________________________________________
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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