
 
 

 

 

KOMENTARZ TYGODNIOWY 
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W ubiegłym tygodniu, a zwłaszcza w jego drugiej połowie, obligacje na rynkach bazowych dynamicznie 
zyskiwały (rentowności spadały) w parze z silnie tracącymi akcjami. Uspokojenie nastrojów i solidne 
odbicie indeksów pod koniec piątkowej sesji w USA, powinny wspierać scenariusz powrotu rentowności 
do obserwowanych wcześniej poziomów. Uwagę inwestorów przykuwać będzie jednak przede 
wszystkim czwartkowe posiedzenie EBC, który może, wzorem Fed, zmienić swoje podejście do inflacji. 
 

Ubiegły tydzień minął pod znakiem korekty na rynkach akcyjnych. Powodów przeceny było kilka, ale 

żaden z nich nie był dominujący. Wygląda na to, że po dynamicznym odbiciu z marcowych dołków, 

światowe parkiety wyczerpały krótkoterminowo swój potencjał wzrostowy. W naszej opinii wysoce 

prawdopodobne jest, iż jesień będzie się charakteryzowała podwyższoną zmiennością na rynkach 

finansowych. 

 

Fala wyprzedaży, która przelała się przez światowe giełdy, dotarła również na rynki surowcowe. 

Obawy o kontynuację dynamicznego ożywienia gospodarczego oraz ponowne napięcia na linii Chiny-

USA, przeceniły większość surowców w pierwszym tygodniu września. 

 

Globalny wzrost awersji do ryzyka w drugiej połowie ubiegłego tygodnia, spowodował istotną 

korektę siły złotego – kurs EURPLN wzrósł w piątek powyżej 4.45, a USDPLN zakończył tydzień w 

rejonie 3.76. Brak danych makro z krajowej gospodarki powinien sprzyjać stabilizacji notowań 

złotego w tym tygodniu. 
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ulec zmianie bez zapowiedzi. Informacje o ALIOR Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym zarządzanym przez Alior TFI S.A. oraz o jego ryzyku inwestycyjnym związanym z inwestycją w jednostki uczestnictwa ALIOR SFIO 

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 należy zapoznać się z prospektem informacyjnym, który 

zawiera informacje niezbędne do oceny inwestycji w jednostki uczestnictwa subfunduszy wydzielonych w ramach ALIOR SFIO oraz wskazuje zasady polityki inwestycyjnej każdego z subfunduszy, ryzyka, koszty i opłaty związane z 
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inwestycyjnym, a uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Tabele opłat znajdują się na stronie internetowej www.aliortfi.com. Wartość aktywów netto ALIOR SFIO i subfunduszy może 

cechować się dużą zmiennością, ze względu na skład portfeli inwestycyjnych i stosowane techniki zarządzania. Subfundusze mogą inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczone 

przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Alior TFI S.A. oświadcza, że dokłada wszelkich starań, aby niniejszy materiał był przygotowywany z należytą starannością. Alior TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne 

osób, które zapoznały się z niniejszym materiałem. Alior TFI S.A. zastrzega, że dane zamieszczone w niniejszym materiale mogą być nieaktualne, dlatego w przypadku zamiaru podjęcia decyzji inwestycyjnych zalecamy kontakt z Alior TFI 

S.A., celem uzyskania aktualnych informacji. 

1293 
– tyle punktów spadł indeks spółek technologicznych 

NASDAQ w ciągu trzech sesji (prawie 10,5%), po ponad 

80% wzroście od dołków z połowy marca 2020 r.  

 

“Uważamy, że gospodarka będzie potrzebować niskich stóp 
procentowych przez dłuższy czas, to będą lata…” – szef Fed Jerome 
Powell. 
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