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Miniony tydzień na rynku rentowności obligacji skarbowych upłynął pod znakiem jastrzębich sygnałów, 

jakie płynęły z głównych banków centralnych. Uwagę inwestorów zwrócił przede wszystkim szef J. 

Powell, który zasugerował, że FED jeszcze w tym roku może rozpocząć ograniczanie skupu aktywów. 

Dodatkowo, obecnie 9 z 18 członków Komitetu prognozuje wzrost stóp procentowych już w 2022 roku. 

Te informacje przełożyły się na znaczny wzrost rentowności 10-cio letnich obligacji skarbowych USA, 

które zakończyły tydzień znacznie powyżej poziomu 1,4%. Rentowności naszych 10-cio letnich obligacji 

skarbowych ustabilizowały się powyżej poziomu 2%. 

 

Ubiegły tydzień na rynkach rozpoczął się od zdecydowanych spadków na światowych giełdach, które 

napędzane były głównie obawami o widmo bankructwa jednego z największych chińskich deweloperów. 

Negatywne nastroje utrzymywały się do środy, kiedy to inwestorzy wyczekiwali na decyzję FED i 

wystąpienie J. Powella. Jak się okazało, jastrzębi w opinii wielu ekspertów ton, przywrócił wzrosty na 

rynkach i obserwowaliśmy dosyć mocne odreagowanie na światowych parkietach. W przekroju całego, 

dosyć zmiennego tygodnia indeks SP500 stracił 0,5%, choć momentami przecena sięgała niemal 

4%. Spadki nie ominęły także polskich indeksów – WIG20 stracił na wartości 1,2%. 

 

Negatywne nastroje wywołane głównie problemami chińskiego dewelopera Evergrande przełożyły się 

także na notowania surowców, dla których początek tygodnia nie był udany. W drugiej części tygodnia, 

wraz z odbiciem na światowych parkietach, wzrastały także notowania ropy WTI, które dodatkowo 

wspierane były informacjami o utrzymaniu ograniczonego wydobycia surowca w Zatoce Meksykańskiej. 

To wywindowało notowania ropy WTI w okolice 73 USD, które ostatnio odnotowano na początku 

sierpnia. Notowania złota, którym ciążył m. in. silny dolar, tydzień zakończyły blisko poziomu 1750 USD. 

 

Potencjalne bankructwo chińskiego dewelopera, które wywołało zamieszanie na rynkach, przełożyło się 

także na notowania walut. Taka sytuacja nie sprzyjała złotemu, który kolejny tydzień tracił na wartości. 

Momentami kurs USDPLN przekraczał nawet poziom 3,95, by tydzień zakończyć na poziomie 3,923. 

Notowania EURPLN również tydzień zakończyły wysoko, na poziomie 4,605. W przypadku notowań 

EURUSD kluczowe było wystąpienie J. Powella, które w środę przyczyniło się do zdecydowanego 

umocnienia dolara względem euro. Kolejny dzień jednak przyniósł odreagowane i notowania EURUSD 

ponownie wróciły do poziomu 1,172. 
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 78 razy, począwszy od 1960 roku, Kongres USA 

podejmował działania w zakresie zmiany limitu zadłużenia 

(m. in. trwale podnosił, tymczasowo rozszerzał, czy nawet 

zmieniał samą definicję limitu zadłużenia). 

 

„Nie powinniśmy podejmować działań, które mogą doprowadzić do 

radykalnego umocnienia złotego” - Członek RPP Eryk Łon. 
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