KOMENTARZ TYGODNIOWY

11.10.2021 – 17.10.2021

5,9%

5,9% wyniósł finalny odczyt inflacji za wrzesień, wobec
wstępnego odczytu na poziomie 5,8%.

„Podwyżka stóp procentowych o 40 pb., która znajduje oparcie w mocnych
danych makro i w obawie przed rozkręceniem się spirali cenowo-płacowej,
ma za zadanie stłumić oczekiwania na dalsze tego typu kroki ze strony RPP”
– członek RPP Jerzy Kropiwnicki.

Początek minionego tygodnia przyniósł kontynuację kilkutygodniowego już trendu wzrostów
rentowności obligacji skarbowych. W przypadku polskich dziesięcioletnich obligacji skarbowych
rentowności momentami przekraczały nawet poziom 2,7%. W drugiej części tygodnia na rynku
obserwowaliśmy korektę tych wzrostów, jednak w przekroju całego tygodnia rentowności obligacji
skarbowych znacząco wzrosły, zarówno na krótkim jak i długim końcu krzywej, wynosząc odpowiednio
1,71% i 2,63%.

Początek ubiegłego tygodnia upłynął pod znakiem obaw o wpływ inflacji, zakłóceń w łańcuchach
dostaw, czy też wysokich cen energii na wzrost gospodarczy, co doprowadziło do przeceny głównych
indeksów giełdowych na świecie. W drugiej części tygodnia, za sprawą m.in. lepszych od oczekiwań
wyników spółek amerykańskich za III kwartał, akcje z nawiązką odrobiły straty z początku tygodnia.
Finalnie indeks SP500 tydzień zakończył wzrostem o niemal 2%, podobnie jak nasz indeks WIG20.

Kolejny udany tydzień odnotowały ceny ropy WTI, której notowania ustabilizowały się już znacznie
powyżej poziomu 80 USD, na co przełożenie miały m.in. niedobory gazu ziemnego, które wpłynęły na
zwiększony popyt ropy. Notowania złota, wspierane przez wyższy od oczekiwań wzrost inflacji w USA i
w konsekwencji słabszego dolara, zbliżyły się do okolic 1800 USD, jednak długo nie utrzymały się na
tym poziomie i na koniec tygodnia cena ukształtowała się na granicy 1765 USD.

Widoczna poprawa globalnych sentymentów, która przełożyła się na wzrosty głównych indeksów
giełdowych wpłynęła także na nieznaczne osłabienie amerykańskiej waluty. Kurs EURUSD w minionym
tygodniu zbliżał się do okolic 1,16 i taki też poziom widoczny był pod koniec tygodnia. Polski złoty
nieznacznie umocnił się w stosunku do dolara, jak i do euro - na koniec tygodnia kurs USDPLN
ukształtował się na poziomie 3,9359, a EURPLN 4,5679.
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