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Miniony tydzień przyniósł wzrosty rentowności obligacji skarbowych, zarówno na rynkach bazowych, 

jak i w Polsce. Głównym czynnikiem, który przyczynił się do wzrostów na krzywych rentowności było 

rosnące ryzyko przyśpieszenia cyklu zacieśniania polityki pieniężnej przez główne banki centralne. W 

przypadku Polski wzrosty rentowności były także wynikiem czynników o charakterze lokalnym 

(jastrzębie wypowiedzi członków RPP, a także publikacja danych ekonomicznych potwierdzających 

wysoką presję inflacyjną). Rentowności dziesięcioletnich obligacji skarbowych pod koniec tygodnia 

wyniosły 2,82%, a dwuletnich 1,86%.  

 

Miniony tydzień okazał się udany dla głównych indeksów giełdowych. Wsparciem dla wzrostów były 

lepsze od oczekiwań raporty przedsiębiorstw publikowane przez spółki z rynku amerykańskiego. Indeks 

SP500 odnotował serię kilku kolejnych sesji z dodatnim wynikiem, co doprowadziło do przebicia 

poziomu 4450 i wyznaczenia nowego historycznego szczytu. Gorzej radziły sobie rodzime indeksy, choć 

ich notowania w dalszym ciągu znajdują się w pobliżu ostatnio wyznaczonych szczytów.  

 

Kolejny wzrostowy tydzień obserwowaliśmy na notowaniach ropy. Cena tego surowca momentami 

zbliżała się do 84 USD, co było najwyższym poziomem od 2014 roku. Wsparciem dla wzrostów ropy był 

spadek zapasów tego surowca w USA, czy też niedobory gazu ziemnego, które przekładają się na 

większy popyt na ropę. Notowania złota z kolei zakończyły tydzień blisko poziomu 1800 USD, choć 

momentami cena kruszcu zbliżała się do poziomu nawet 1815 USD.  

 

Ubiegły tydzień przyniósł osłabienie polskiego złotego względem zarówno euro jak i dolara, do czego 

przyczyniły się publikowane dane ekonomicznie (produkcja przemysłowa, sprzedaż detaliczna) oraz 

obawy o spowolnienie koniunktury. Wpływ na naszą walutę oraz pozostałe waluty w naszym regionie 

miało także nasilenie się zakażeń COVID19. Na koniec tygodnia notowania EURPLN kształtowały się na 

poziomie 4,6013, USDPLN 3,9488. Notowania EURUSD kończyły tydzień na poziomie 1,1646. 
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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 jakiegokolwiek doradztwa, w tym doradztwa 

inwestycyjnego , jak również jako oferty zawarcia umowy w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. 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.”). 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. Ani autorzy opracowania, ani Alior TFI S.A. nie ponoszą odpowiedzialności za 

ewentualne szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu. Ani 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 niniejszej publikacji jest opinią własną autora opracowania i może ulec zmianie bez 

zapowiedzi. 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 w szczególności zasady polityki inwestycyjnej każdego z subfunduszy, uprawnienia uczestników funduszu, ryzyka, koszty i opłaty związane z inwestycją w jednostki uczestnictwa subfunduszy wydzielonych w ramach ALIOR SFIO, a także z kluczowymi 

informacjami dla inwestorów odpowiednich subfunduszy. Prospekt informacyjny oraz kluczowe informacje dla inwestorów funduszu dostępne są w języku polskim na stronie internetowej https://www.aliortfi.com/dokumenty.html w odpowiedniej zakładce. 

Przedstawione wyniki mają charakter historyczny (źródło: Alior TFI S.A.). Ani Alior TFI S.A., ani ALIOR SFIO nie gwarantują realizacji założonych celów inwestycyjnych przez którykolwiek z subfunduszy wydzielony w ramach ALIOR SFIO lub uzyskania określonych 

wyników w przyszłości. Wyniki subfunduszy nie uwzględniają opłaty manipulacyjnej lub innych ewentualnych opłat wskazanych w prospekcie informacyjnym ALIOR SFIO. 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 poszczególnych subfunduszy może cechować się dużą zmiennością, ze względu na skład portfeli inwestycyjnych i stosowane techniki zarządzania. Na zasadach określonych w statucie 

ALIOR SFIO, 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 i podjęły jakiekolwiek decyzje w oparciu o zaprezentowane treści 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 lub celem potwierdzenia aktualności informacji 

przedstawionych w niniejszym materiale. 

10,2% 10,2% r/r wyniosła inflacja PPI we wrześniu. Poprzedni 

odczyt tego wskaźnika wyniósł 9,6% r/r. 

 

„Stopa referencyjna na poziomie 2% nie byłaby zbyt wysoka, a 

naturalne umacnianie złotego doprowadziłoby do obniżenia się inflacji” 

- K. Zubelewicz, członek RPP.  
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