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Za inwestorami tydzień relatywnego uspokojenia nastrojów i mniejszej zmienności (30.03-5.04.2020). Wszystkie
główne światowe indeksy akcyjne kończą go z niewielkimi zmianami: indeks S&P500 zniżkował o 2,1%,
niemiecki DAX o 1,1%. Nieco lepsze nastroje panowały na warszawskim parkiecie – indeks szerokiego rynku WIG
zakończył tydzień na plusie (1,6%).
Lepsze nastroje panowały również na europejskim rynku obligacji typu High Yield, które drugi tydzień z rzędu
zyskiwały na wartości (+0,75%). Przedmiotem zainteresowania kupujących stały się spółki defensywne oraz
healthcare. W skali tygodnia nastąpił lekki wzrost rentowności niemieckich obligacji skarbowych (spadek cen),
z kolei w Stanach Zjednoczonych obligacje skarbowe umacniały się (spadek rentowności).
Miniony tydzień był szczególny na rynku ropy naftowej (+36,8% surowca typu Brent). Skala spodziewanego
załamania popytu związanego z globalną sytuacją gospodarczą, a z drugiej strony narastająca podaż wskutek
powrotu wojny cenowej między Rosją i Arabią Saudyjską zepchnęły ceny surowca do poziomów nie widzianych
od dwóch dekad. Końcówka tygodnia przyniosła jednak dynamiczne odbicie cen, w ślad za zapowiedziami Chin
o planowanym zakupie ropy po niskich cenach w celu zwiększenia rezerw surowca w tym kraju oraz dodatkowo
po doniesieniach, że rosyjscy producenci ropy są gotowi do cięcia wydobycia, jeśli tylko do takich ograniczeń
przyłączą się Arabia Saudyjska oraz Stany Zjednoczone. Rynek odczytał to jako nadzieję na ponowne zawarcie
porozumienia.
Na poziomie danych makro, uczestnicy rynku wyczekiwali na informacje z rynku pracy Stanów Zjednoczonych.
Drugi tydzień z rzędu dramatycznie wzrosła liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych: tym razem o przeszło
6,6 mln vs. 3,3 mln tydzień wcześniej. Dodatkowo, w piątek poznaliśmy oficjalne dane z rynku pracy za marzec: stopa
bezrobocia wzrosła do 4,4%, a zmiana zatrudnienia w sektorze prywatnym wyniosła aż -713 tys. osób vs. oczekiwania
na poziomie -165 tys. osób.
Niejako na osłodę warto wspomnieć o odczytach wskaźników PMI dla przemysłu z Chin. Po słabym odczycie za luty
(35,7 pkt.) spowodowanym epidemią SARS-2 dane za marzec wskazują na dość szybki powrót do ekspansji
z odczytem na poziomie 52 pkt., powyżej oczekiwań rynku.

___________________________________________________________________
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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