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Ubiegły tydzień na rynku krajowych obligacji skarbowych upłynął pod znakiem korekty ostatnich wzrostów, w 

szczególności na krótkim końcu krzywej. Wsparciem dla spadku rentowności i tym samym umocnienia krajowego 

długu, było obniżenie oczekiwań inflacyjnych w wyniku doniesień o rządowej tarczy antyinflacyjnej (obniżenie 

VAT na żywność, paliwa i surowce energetyczne na najbliższe pół roku, co mogłoby zredukować wskaźnik inflacji 

o 1,0-1,5 p.p.). Na koniec tygodnia rentowności polskich obligacji skarbowych wyniosły 3,14% w przypadku 

dwuletnich papierów, 3,87% w przypadku obligacji pięcioletnich. Niemalże bez zmian pozostały rentowności 

obligacji dziesięcioletnich, które na koniec tygodnia wskazywały poziom 4,01%. 

 

Miniony tydzień przyniósł kontynuację wzrostów indeksów warszawskiej giełdy. Był to już trzeci z 

rzędu udany tydzień dla indeksu WIG20 grupującego dwadzieścia największych podmiotów na GPW. 

W samym minionym tygodniu indeks umocnił się o ponad 3%, a licząc od drugiej połowy grudnia 2021 

roku, wzrost ten wynosi już obecnie ponad 10%. Trochę odmienne nastroje panują za oceanem, gdzie 

wzrost inflacji i jastrzębie wypowiedzi członków FED wpłynęły na wyhamowanie wzrostów i wyższą 

zmienność. 

 

W minionym tygodniu ponownie mogliśmy obserwować redukcję obaw o wpływ pandemii 

koronawirusa na popyt na ropę naftową. Dodatkowo notowania tego surowca wsparte zostały niskim 

poziomem zapasów ropy w USA. Po kolejnym tygodniu wzrostów, cena ropy WTI znajduje się już w 

niewielkiej odległości od ubiegłorocznych szczytów z października na poziomie 85 USD. Notowania 

złota, m.in. za sprawą słabszego dolara, ponownie znalazły się powyżej poziomu 1800 USD.  

 

Odczyt inflacji w USA oraz wystąpienie szefa FED J. Powella, które okazało się być mniej jastrzębie niż 

oczekiwano, były głównymi czynnikami, które przełożyły się na osłabienie amerykańskiej waluty. 

Notowania EURUSD po kilku tygodniach konsolidacji pomiędzy 1,13-1,135 wyraźnie wzrosły, kończąc 

tydzień powyżej poziomu 1,14. Polska waluta w przekroju całego tygodnia nie zmieniła znacząco 

swojej wyceny względem USD i Euro. Notowania USDPLN na koniec tygodnia wyniosły 3,97, a EURPLN 

4,53. 
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7,0% - tyle wyniosła inflacja CPI w USA w grudniu 2021 roku 

wobec poziomu 6,8% w listopadzie. 

 

„Rezerwa Federalna jest przygotowana, aby nie dopuścić do utrwalenia się 

podwyższonej inflacji, także jeśli będzie to wymagało znaczniejszych 

podwyżek stóp procentowych” - szef FED Jerome Powell. 
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