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100 mld zł – takiego deficytu budżetu państwa spodziewa

100 mld się w tym roku minister finansów Tadeusz Kościński ( spora
część wydatków związanych z pandemią została
zaksięgowana poza budżetem państwa, w PFR i BGK).

“Rada nie steruje kursem walutowym, nie mamy takiej możliwości i
mandatu. Nie była to forma interwencji walutowej” – członek RPP Jerzy
Żyżyński.

W notowaniach obligacji w ubiegłym tygodniu można dostrzec pewnie zróżnicowanie:
amerykańskie treasuries nieznacznie drożały, w zasadzie każdego dnia (10-latka zakończyła
tydzień z rentownością poniżej 0,60%), zaś niemiecki bund również zyskiwał, ale po
piątkowej korekcie wrócił w okolice -0,45%. Polskie obligacje skarbowe miały nieco słabszy
tydzień, a rentowność 10-letniego benchmarku w piątek wzrosła do ok. 1,35 z 1,31 tydzień
wcześniej.

Na początku tygodnia akcje na najważniejszych rynkach ponownie drożały (nowy
historyczny rekord NASDAQ we wtorek), ale w kolejnych dniach wróciliśmy do poziomów z
poprzedniego tygodnia. Podobnie było na krajowym rynku – WIG20 przejściowo wzrósł do
okolic 1880, ale tydzień zakończył nieznacznie powyżej 1800 punktów.

Ubiegły tydzień to ciągły rajd złota, które korzystało z jednej strony ze słabego dolara, a z
drugiej zyskiwało na fali obaw o coraz szybsze rozprzestrzenianie się wirusa i rosnące
napięcia amerykańsko-chińskie. Kurs metalu wzrósł w piątek powyżej 1900 USD za uncję,
najwyżej od września 2011, a dziś notuje nowe historyczne maksima (obecnie 1940 USD za
uncję).

W ubiegłym tygodniu wszystkie dni na rynku walutowym wyglądały podobnie: osłabiał się
USD (względem EUR o prawie 2%, EURUSD wzrósł powyżej 1,16), co niezmiennie
wspierało złotego (EURPLN doszedł do ok. 4,40, USDPLN poniżej 3,80, najniżej od marca).
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