
 
 

 

 

 

 

  

KOMENTARZ TYGODNIOWY 

 07.02.2022 – 13.02.2022 

Głównym wydarzeniem na rynku obligacji był odczyt inflacji CPI w USA za styczeń, który okazał się 

wyższy niż zakładały to prognozy (odczyt 7,5% wobec oczekiwanego poziomu 7,3%). To przełożyło się na 

zdecydowany wzrost rentowności amerykańskiego długu skarbowego – rentowność dziesięcioletnich 

obligacji skarbowych przez moment przekroczyła nawet poziom 2%, który ostatnio odnotowany był 

przed wybuchem pandemii Covid-19. W przypadku rentowności polskich obligacji skarbowych zmiany 

nie były duże – rentowności obligacji dwuletnich oraz pięcioletnich zakończyły tydzień na niemal 

niezmienionych poziomach. Największe zmiany odnotowały rentowności obligacji dziesięcioletnich, 

które tydzień zakończyły na poziomie 4%. 

 

Miniony tydzień na rynkach akcyjnych upłynął ponownie pod znakiem podwyższonej zmienności. 

Wzrosty głównych indeksów akcyjnych w USA z pierwszej połowy tygodnia zostały wymazane po 

odczycie inflacji CPI w USA, które okazały się wyższe niż zakładane prognozy. Dodatkowo notowaniom 

ciążyła zaogniająca się sytuacja geopolityczna na wschodzie Europy. Indeks SP500 w przekroju 

tygodnia cofnął się o blisko 2%. W przypadku polskiej giełdy indeks WIG20 odnotował 1,3% wzrostu, a 

indeks szerokiego rynku wzrósł o 0,7%. Spadały z kolei indeksy mWIG40 oraz sWIG80.  

 

Przez większą cześć ubiegłego tygodnia notowania ropy pozostawały stabilne, poruszając się w 

niewielkiej odległości od poziomu 90 USD. Sytuacja zmieniła się pod koniec tygodnia, gdzie na rynek 

napłynęły informacje o nasilającym się napięciu na granicy rosyjsko-ukraińskiej i wzrastającym ryzyku 

konfliktu zbrojnego. Informacje te przełożyły się na podwyższoną zmienność oraz wyraźne wzrosty ropy 

oraz złota. W przekroju całego tygodnia notowania ropy WTI wzrosły o prawie 1%, a złota niemal o 3%. 

 

Miniony tydzień przyniósł dużą zmienność w notowaniach polskiej waluty.  Pierwsza część tygodnia upłynęła pod znakiem 

decyzji RPP odnośnie stóp procentowych oraz konferencji Prezesa NBP. Zdecydowanie jastrzębi ton wypowiedzi A. 

Glapińskiego pozytywnie wpłynął na notowania EURPLN, które przez moment cofnęły się poniżej 4,50. W drugiej części 

tygodnia, na skutek wzrastającej awersji do ryzyka związanej z zaogniającą się sytuacją pomiędzy Rosją a Ukrainą i 

ryzykiem potencjalnego konfliktu zbrojnego, na wartości zaczął mocno zyskiwać dolar amerykański, co przełożyło się na 

spadek notowań polskiej waluty. Notowania USDPLN pod koniec tygodnia znalazły się na poziomie 4,02, a EURPLN – 4,56.  
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Opracowanie zostało przygotowane przez pracowników Alior TFI S.A. i 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 nin iejszym opracowaniu oraz 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. Informacje i dane zawarte w tym materiale są udostępniane tylko i wyłącznie w 

celach informacyjnych i reklamowych i nie mogą stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Przestawionych informacji nie należy traktować jako  rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek 

instrumenty finansowe lub formy doradztwa inwestycyjnego lub innego doradztwa, jak również jako oferty zawarcia umowy w rozum ieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Przed 

nabyciem jednostek uczestnictwa Subfunduszu należy zapoznać się z informacjami o ALIOR Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym zawartymi w prospekcie informacyjnym, w tym o 

polityce inwestycyjnej, uprawnieniach uczestników funduszu, opłatach i kosztach obciążających aktywa danego subfunduszu oraz o ryzyku inwestycyjnym subfunduszu, zawartymi w prospekcie 

informacyjnym ALIOR SFIO, tabeli opłat oraz w kluczowych informacjach dla inwestorów (KIID). Prospekt informacyjny oraz kluczowe informacje dla inwestorów 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 Towarzystwo, ani Subfundusz 

nie gwarantują osiągnięcia założonych celów inwestycyjnych, lub uzyskania określonych wyników w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikami inwestycyjnymi 

Subfunduszu i jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Subfundusz oraz od poziomu pobranych opłat manipulacyjnych i zapłaconego podatku 

bezpośrednio obciążającego dochód z inwestycji w Subfundusz. Wartość aktywów netto Subfunduszu może cechować się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego i stosowane 

techniki zarządzania.  

 

2,75% 2,75% wynosi obecnie główna stopa procentowa w 

Polsce po kolejnej podwyżce w ubiegłym tygodniu o 

50pb. 

 

 

„Referencyjna stopa w wysokości 3,5-4% nie powinna stanowić 

problemu dla gospodarki” – Prezes NBP Adam Glapiński. 
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