
 
 

 

 

 

 

  

KOMENTARZ TYGODNIOWY 

 08.02.2021 – 14.02.2021 

Przez większość ubiegłego tygodnia rentowności obligacji na rynkach bazowych powoli się osuwały, jednak w piątek 
wyraźnie wzrosły, a po weekendzie te tendencje się utrzymują (amerykańskie Treasures >1.20%, najwyżej od 
rynkowej paniki w marcu, niemiecki Bund ok -0,4%, najwyżej od sierpnia). Największy wpływ na rynek długu mają 
obecnie rosnące oczekiwania inflacyjne – rynkowa wycena w USA zakłada ponad 2.2% średniej inflacji w 
następnych 10 latach, co jest najwyższym wynikiem od 2014 roku. Jeszcze silniejszą przecenę obligacji 
obserwowaliśmy w Polsce – po dobrych piątkowych danych o PKB (-2.8% r/r w IV kwartale) i wyższym od oczekiwań 
odczycie inflacji za styczeń (2.7% r/r), rentowność 10-latki rośnie dziś rano powyżej 1.35%. W najbliższych dniach 
warto zwrócić uwagę na środową aukcję odkupu obligacji przez NBP i czwartkowy przetarg organizowany przez MF. 
 

Na amerykańskim rynku akcji mieliśmy do czynienia z wysokim napływem do produktów 

akcyjnych oraz obserwowaliśmy kolejny tydzień z nadzwyczajnymi notowaniami. Główne indeksy 

zamknęły się na najwyższych poziomach w historii.  

 

Ropa zanotowała kolejny bardzo dobry wzrostowy tydzień i zbliżyła się do poziomu 60 dolarów za 

baryłkę. Od początku bieżącego roku cena ropy WTI wzrosła o ponad 22%. 

 

Miniony tydzień był neutralny dla notowań złotego – z jednej strony wspierały go lepsze globalne 

nastroje i rosnący kurs EURUSD (powrót ponad 1.21), z drugiej strony istotne umocnienie 

uniemożliwia wciąż istniejące ryzyko interwencji NBP. W efekcie EURPLN przez większość tygodnia 

pozostawał nieznacznie poniżej poziomu 4.50, natomiast USDPLN spadł do ok. 3.70. 
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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. 

30 000 
 Japoński indeks Nikkei 225 przekroczył poziom 30 000 

punktów pierwszy raz od 1990 roku. 

 

„Nie myśl, że pieniądze zrobią za Ciebie wszystko, bo wtedy Ty zrobisz 

wszystko dla pieniędzy” – Voltaire. 
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