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Notowania polskich obligacji zyskiwały na wartości w zeszłym tygodniu. Głównym motorem 

popytu na papiery rządowe były negatywne odczyty gospodarcze na całym świecie, które 

pokazały obraz zniszczeń pandemicznych większy, niż oczekiwali analitycy. Ponadto 

rozwijająca się globalnie druga fala zakażeń wirusem SARS-CoV2, może utrzymywać 

rentowności obligacji skarbowych na niskich poziomach przez dłuższy czas. 

 

Ostatni tydzień lipca nie był udany dla inwestorów na warszawskiej giełdzie – WIG wyraźnie 

tracił (ponad 2%), podobnie jak inne europejskie indeksy na fali obaw o drugą falę pandemii 

na Starym Kontynencie. Większy optymizm był widoczny za Atlantykiem, gdzie liczba 

nowych zakażeń powoli spada, co pozwoliło na kilkuprocentowe wzrosty głównych 

indeksów. 
 

Ostatni tydzień lipca należał do metali szlachetnych, które kuszą swym blaskiem 

inwestorów na całym świecie. W obawie o skutki niestandardowych działań banków 

centralnych, trwa dobra passa złota oraz srebra. Oba kruszce ustanowiły w zeszłym 

tygodniu nowe maksima cenowe. Złoto coraz szybciej zbliża się do psychologicznego 

poziomu 2000 dolarów za uncję.  

 

Większa część ubiegłego tygodnia to kontynuacja wcześniejszych tendencji na rynkach 

walutowych: EURUSD aż do piątku kontynuował swój imponujący rajd, przejściowo 

rosnąc powyżej 1,19 (najwyżej od ponad 2 lat), a w ślad za nim spadał kurs USDPLN 

(lokalne minimum 3,70). Kurs EURPLN dla odmiany pozostawał przez cały tydzień w dość 

wąskim paśmie wahań 4,39-4,4250. 
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  - 15 %   

- rekordowy spadek zanotowany przez indeks New 

Connect na czwartkowej sesji. Mimo to, indeks 

zamknął ubiegły tydzień z symbolicznym zyskiem, a 

przez 7 miesięcy tego roku wzrósł aż o 141%! 

 

 

„Kryzys gospodarczy dopiero się rozpoczyna. Nie do końca w 

Polsce zdajemy sobie sprawę ze zmian, które nadchodzą w 

gospodarce światowej” – premier Mateusz Morawiecki. 
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