
 
 

 

 

KOMENTARZ TYGODNIOWY 

25.05.2020 – 31.05.2020 

Wydarzeniem ubiegłego tygodnia na krajowym rynku, było oczywiście czwartkowe 

posiedzenie RPP i niespodziewana obniżka stóp procentowych. Obligacje skarbowe 

zdecydowanie się umocniły wzdłuż całej krzywej, a rentowności zeszły do najniższych 

poziomów w historii, od ok. 0,17% dla obligacji 2-letnich, do ok. 1,17% w przypadku 

obligacji 10-letnich. Jednocześnie spadły stawki na rynku międzybankowym - 6-miesięczny 

WIBOR, będący podstawą do wyznaczania oprocentowania obligacji zmiennokuponowych, 

wynosi teraz zaledwie 0,29%.  

 

Rynek akcji w Polsce w ubiegłym tygodniu był pod silnym wpływem nieoczekiwanej 

obniżki stóp procentowych przez NBP do poziomu 0,1%. Decyzja ta miała silny i 

negatywny wpływ na notowania sektora bankowego. Pomimo tych przeciwności, 

indeksowi WIG20 udało się wybić w górę z kilkutygodniowej konsolidacji. Na rynku 

mieliśmy do czynienia z dużą aktywnością inwestorów. 

 

W ubiegłym tygodniu mogliśmy zaobserwować osłabienie notowań złota po nieudanej 

próbie pokonania poziomu 1750 dolarów. Od początku roku złoto zyskało na wartości 

ponad 14%. 

 

Poprawa nastrojów na globalnych rynkach wspierała waluty uznawane tradycyjnie za 

ryzykowne, w tym złotego. Pomimo obniżki stóp procentowych, EURPLN wrócił poniżej 

4,50 i zakończył tydzień w okolicach 4,45, natomiast USDPLN testował poziom 4,00. W obu 

przypadkach były to najniższe poziomy od połowy marca 2020 roku. 
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zawarte są w prospekcie informacyjnym dostępnym w siedzibie Alior TFI S.A. oraz na stronie internetowej www.aliortfi.com. Przed nabyciem jednostek uczestnictwa Alior SFIO na leży zapoznać się z prospektem informacyjnym, który 
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0,1 % - obecna stopa referencyjna NBP. 

„Przekroczyliśmy wiele czerwonych linii, których nikt wcześniej nie 

próbował przekraczać” – szef Fed Jerome Powell, o działaniach Fed 

w reakcji na zamknięcie gospodarki. 
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