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Pierwszy tydzień marca (2.03-8.03) rozpoczął się od nieplanowanej obniżki stóp procentowych o 50 pkt. bazowych
przez amerykańską Rezerwę Federalną do przedziału 1,0-1,25%. Indeks S&P 500 wzrósł o 0,6% w ujęciu tygodnia
przy bardzo dużej zmienności w kolejnych dniach tygodnia, niemiecki indeks DAX spadł o 2,9%.
Indeksy obligacji wysokodochodowych w EUR i USD spadły odpowiednio o 0,5% i 0,4% w ujęciu tygodnia. Te dość
niewielkie spadki na większości aktywów ryzykownych pogłębiły się zdecydowanie w drugiej części tygodnia.
Odwrotowi od aktywów podwyższonego ryzyka towarzyszyły duże spadki rentowności na obligacjach
skarbowych na rynkach bazowych (obligacje zyskiwały na cenie). Rentowności amerykańskich 10- i 30-latek spadły
w ubiegłym tygodniu o 39 pkt. bazowych, a niemiecki Bund zakończył tydzień 10 pkt. bazowych niżej.
Zawirowania na rynkach spowodowane były pogłębiającymi się obawami o rozprzestrzenianie się nowego
rodzaju wirusa – SARS-CoV-2– i związanymi z nim negatywnymi efektami na gospodarkę światową.
Koniec tygodnia obfitował również w wiadomości z rynku ropy naftowej. Spotkanie OPEC-Rosja zakończyło się
brakiem porozumienia dot. zmniejszenia produkcji i Brent spadł w ujęciu tygodnia o 10,4%. W weekend Arabia
Saudyjska ogłosiła obniżkę cen dla produkowanej przez siebie ropy, co spowodowało gigantyczne spadki na rynku
ropy naftowej na początku obecnego tygodnia (ponad 20-30%).
W Polsce, indeks największych spółek WIG20 w ujęciu tygodniowym zanotował niewielki spadek o 0,2%. Z dużych
spółek najgorzej radził sobie Lotos, który spadł o 12,3%, a najlepiej spółka Dino Polska, która wzrosła o 10,3%.
Indeksy małych i średnich spółek zachowywały się relatywnie dużo lepiej i zakończyły tydzień na plusie.
mWIG40 wzrósł o 0,8%, a sWIG80 o 1,5%. Podobnie jak globalnie końcówka tygodnia była dużo gorsza dla akcji niż
jego początek.
Dane z rynku pracy w USA w lutym były lepsze od oczekiwań o ponad 100 tys. – nowych miejsc pracy w
porównaniu ze styczniem przybyło 273 tys. W Niemczech dane z sektora przemysłowego były dość optymistyczne.
Produkcja przemysłowa wzrosła w styczniu w ujęciu miesięcznym 3,0%, a nowe zamówienia wzrosły o 5,5%. W
związku z coraz większą liczbą wykrytych przypadków koronawirusa w Europie, dobre dane gospodarcze nie powinny
utrzymać się długo i część krajów najprawdopodobniej już znajduje się w recesji. Najbardziej dotknięte
koronawirusem Włochy (ponad 7 tys. zarażonych oraz 366 ofiar śmiertelnych) postanowiły w weekend o
ograniczeniu aktywności gospodarczej i zamknięciu wielu obiektów użyteczności publicznej (muzea, szkoły, ośrodki
narciarskie) w Lombardii i kilkunastu innych, mniejszych prowincjach.

___________________________________________________________________
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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