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Rynki finansowe mają za sobą wyjątkowo udany tydzień (13-19.04.2020). Jest to efekt decyzji Rezerwy
Federalnej z 10 kwietnia. Fed zapowiedział rozszerzenie i tak już bogatego programu wsparcia
gospodarki i rynków finansowych. Nowy program o wartości 2,3 biliona dolarów, oprócz wsparcia
małych
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i korporacyjnych, w tym części instrumentów z segmentu High Yield.
W związku z powyższym, rynek obligacji korporacyjnych odnotował naprawdę solidne odbicie.
W ciągu tygodnia indeks obligacji z wysokim kuponem ML EUR HY wzrósł o 1,6%.
W czwartek po długiej przerwie pierwsze spółki niemające ratingu inwestycyjnego zaczęły wychodzić
na rynek z ofertami emisji obligacji. Handel powoli zaczyna się udrażniać. Mimo to obrót nadal jest
dość płytki. Spready między ofertami kupna/sprzedaży są szerokie, co przekłada się na wyższe koszty
transakcyjne.
Według danych EPFR Global w ciągu minionego tygodnia inwestorzy wpłacili rekordowe 10,5 miliarda
dolarów do funduszy obligacji korporacyjnych typu High Yield. Poziom napływów do tych funduszy
były o 49% wyższy od poprzedniego rekordu ustanowionego dwa tygodnie temu.
Pozytywne nastroje nie ominęły także rynku akcji. Indeks S&P 500 zyskał 3,7%, europejski STOXX 600
0,5%, a japoński Nikkei 2,9%. W Polsce, indeks największych spółek WIG20 zyskał 0,6%.
W zasadzie nic nie zmąciło dobrej atmosfery, jaka panowała na rynkach. Inwestorzy ze spokojem przyjęli
słabe dane o chińskim PKB, który w ujęciu rocznym spadł o 6,8% oraz informacje o wzroście
wniosków o zasiłek dla bezrobotnych w USA (5,2 mln nowych wniosków w ubiegłym tygodniu). Jako
przysłowiową łyżkę dziegciu można potraktować jedynie słabe zachowanie się ropy. Tutaj ceny wciąż
„szorują po dnie” i to pomimo decyzji OPEC+ o obniżeniu wydobycia.
___________________________________________________________________
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.

1

