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– nowy rekord dziennego przyrostu zachorowań na
307,93 tys. COVID-19 według źródła WHO.

„W miarę tego, jak będzie nasz wzrost gospodarczy się nasilał i gdy będziemy
na etapie przyspieszenia wzrostu gospodarczego, na stabilnej ścieżce, to
oczywiście, te stopy kiedyś, zgodnie z zasadami, wzrosną” – Prezes NBP Adam
Glapiński.

Wydarzeniem ubiegłego tygodnia na rynkach obligacji było czwartkowe posiedzenie EBC, który
zaskoczył nieco bardziej jastrzębią retoryką, niż oczekiwano. Wzrosty rentowności były jednak
krótkotrwałe, a cały tydzień można uznać za udany – rentowność polskiej 10-letniej obligacji
skarbowej spadła do 1.36%. W tym tygodniu uwaga inwestorów będzie skupiona na środowym
posiedzeniu FOMC.

Ubiegły tydzień na rynkach akcyjnych przyniósł odreagowanie ostatnich silnych spadków, które
dotknęły spółki technologiczne na rynku amerykańskim. Poprawa sentymentu nastąpiła również na
warszawskim parkiecie. Indeks największych spółek WIG20 ponownie zbliża się w okolice 1800
punktów.

Stabilizacja na rynku srebra była dalej kontynuowana w ubiegłym tygodniu. Od początku 2020 roku
srebro wzrosło już ponad 50%.

W ubiegłym tygodniu zmienność na rynkach walutowych wyraźnie przygasła, pomimo czwartkowego
posiedzenia EBC. Ostatecznie zarówno kurs EURUSD, jak i główne pary złotowe, zamknęły tydzień bez
zmian względem poprzedniego tygodnia – EURPLN nieco powyżej 4.45, USDPLN w rejonie 3.76, z kolei
eurodolar w okolicach 1.1840. W tym tygodniu kurs złotego może kształtować się pod wpływem
licznych odczytów z krajowej gospodarki i wtorkowego posiedzenia RPP.
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