
 
 

 

 

 

 

  

KOMENTARZ TYGODNIOWY 

 04.01.2021 – 10.01.2021 

W minionym tygodniu najciekawsze z perspektywy rynku długu były wydarzenia za Atlantykiem – 
wtorkowe zwycięstwo Demokratów w wyborach do Senatu w Georgii daje im w praktyce pełnię władzy 
na najbliższe 2 lata, co istotnie zwiększa oczekiwania rynków co do dalszej stymulacji fiskalnej. 
„Niebieska fala” błyskawicznie przełożyła się na notowania amerykańskich 10-letnich obligacji, których 
rentowności wzrosły do 1.12%, najwyżej od marca 2020 roku. Nieco w kontrze do rynków bazowych 
zachowywały się polskie papiery, których rentowności nawet nieznacznie spadły (do ok. 1.22% na długim 
końcu), a tym samym spread do amerykańskich papierów spadł w okolice 10 pb, najniżej od 2019 roku.  
 

Od początku 2021 roku na parkietach na całym świecie dominuje kolor zielony. Wzrosty nie opuszczają 

również polskiej giełdy, która dynamicznie zyskuje na wartości. Dobry sentyment rynkowy wspiera 

coraz większe zainteresowanie inwestorów inwestowaniem na rynku kapitałowym. 

 

Złoto nowy rok rozpoczęło od przeceny notowań. Wzrost zainteresowania inwestorów bardziej 

ryzykownymi klasami aktywów, negatywnie wpływa na wycenę tego surowca. Warto przypomnieć, że 

złoto w ciągu ostatnich 2 lat zdrożało o ponad 40%. 

 

W ubiegłym tygodniu złoty konsekwentnie odrabiał straty z końca ubiegłego roku spowodowane 

interwencjami NBP i sugestią dalszych obniżek stóp procentowych. EURPLN odrobił już ponad połowę 

wcześniejszego ruchu i dotarł do poziomu 4.51, jednak ryzyko kolejnej obniżki stóp na środowym 

posiedzeniu RPP powinno powstrzymywać dalszą aprecjację złotego. Jednocześnie w ostatnich dniach 

widzimy pewne umocnienie dolara (EURUSD spadł do ok. 1.22 z 1.2350 w środku tygodnia) 

wspieranego rosnącą różnicą w rentowności obligacji w porównaniu do Europy. 

 

Marcin Kruszyna  

Dyrektor Regionalny    

Marcin.Kruszyna@aliortfi.com  

(+48) 533 700 222 

 

Mariusz Nowacki 

Dyrektor Departamentu Marketingu, Sprzedaży i Komunikacji Inwestycyjnej 

Mariusz.Nowacki@aliortfi.com 

(+48) 533 200 888 

  

Niniejsza publikacja została przygotowana wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi porady inwestycyjnej, rekomendacji i/lub oferty zakupu lub sprzedaży instrumentu finansowego, lub formy doradztwa inwestycyjnego, jak również 

jako oferty zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Opracowanie zostało przygotowane przez pracowników Alior Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, 

XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000350402, REGON 142296921, NIP 108-000-87-99, kapitał zakładowy: 1 859 334,40 zł w pełni opłacony. Alior TFI S.A. prowadzi działalność na podstawie zezwolenia i pod 

nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego. Niniejsze opracowanie jest wyrazem najlepszej wiedzy, umiejętności oraz poglądów autorów. Autorzy opracowania ani Alior TFI S.A. nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne szkody 

poniesione w wyniku decyzji podjętych na postawie informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu. Autorzy opracowania ani Alior TFI S.A. nie ponoszą odpowiedzialności za kompletność i prawdziwość danych zawartych w 

publikacji, jak również za wszelkie ewentualne szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. Każda z opinii wyrażonych w niniejszym publikacji jest opinią własną autora opracowania i może 

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 

inwestycją w jednostki uczestnictwa subfunduszy wydzielonych w ramach ALIOR SFIO, a także z kluczowymi informacjami dla inwestora odpowiednich Subfunduszy. Przedstawione wyniki mają charakter historyczny (źródło: Alior TFI S.A.). 

Alior TFI S.A. ani ALIOR SFIO nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych funduszy lub subfunduszy ani uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Wyniki nie uwzględniają opłaty manipulacyjnej lub innych ewentualnych opłat. 

Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikami inwestycyjnymi danego subfunduszu i jest uzależniona od wartości jednostek uczestnictwa w momencie ich zbycia i odkupienia przez ALIOR SFIO oraz od poziomu 

pobranych opłat manipulacyjnych i zapłaconego podatku bezpośrednio obciążającego dochód z inwestycji w ALIOR SFIO, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Inwestycje w subfundusze obarczone są ryzykiem 

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. 

 434 
Liczba notowanych spółek na głównym parkiecie w 

Warszawie. 

 

„Teraz skupiam się na zapewnieniu płynnego i uporządkowanego 
procesu przekazaniu władzy” – odchodzący prezydent USA Donald 
Trump. 
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