
 
 

 

 

 

 

  

KOMENTARZ TYGODNIOWY 

 07.03.2022 – 13.03.2022 

Ubiegły tydzień przyniósł zdecydowaną przecenę polskich obligacji skarbowych. Rentowności 

dwuletnich obligacji wzrosły o ponad 100 pb do poziomu 5,3%. Mniejsze, choć w dalszym ciągu znaczące 

wzrosty obserwowaliśmy w przypadku środka krzywej (5 lat), gdzie obecny poziom wynosi 5,38% 

(wzrost o 83 pb) oraz długiego końca (10 lat), który wynosi 4,94 (wzrost o 58 pb). Za taki stan rzeczy 

odpowiada przede wszystkim konflikt zbrojny pomiędzy Rosją a Ukrainą, decyzja RPP o podniesieniu 

głównej stopy procentowej o kolejne 75 pb, oraz oczekiwania rynkowe co do kolejnych wzrostów stóp 

procentowych. 

 

W minionym tygodniu w dalszym ciągu notowania głównych indeksów giełdowych były pochodną 

doniesień o trwającej wojnie pomiędzy Rosją a Ukrainą. Na rynku ponownie panowała niepewność oraz 

podwyższona zmienność. W przekroju całego tygodnia indeks S&P500 przecenił się o niemal 3%. Dużo 

lepiej zachowywały się polskie indeksy giełdowe, które odnotowały wzrosty notowań. Indeks 

szerokiego rynku wzrósł o 5%, a indeks WIG20 o niemal 6%. 

 

Podobnie jak w poprzednich tygodniach rynek surowców charakteryzowała ponadprzeciętna 

zmienność, co jest wynikiem trwającej wojny pomiędzy Rosją a Ukrainą. Cena ropy WTI sięgała 

momentami nawet 130 USD, by pod koniec tygodnia wymazać wzrosty i cofnąć się w okolice poziomu 

110 USD. Zmienność obserwowaliśmy także w przypadku notowań złota, które chwilowo zbliżały się do 

poziomu 2070 USD, by pod koniec tygodnia zatrzymać się poniżej 2000 USD. Procentowe zmiany cen 

tych surowców (w przypadku ropy spadek o 5,5%, złota – wzrost o prawie 1%) nie oddają w pełni 

zmienności, jaką obserwowaliśmy w całym tygodniu. 

 

Początek ubiegłego tygodnia przyniósł kontynuację osłabiania się polskiej waluty. Przez moment, po 

raz pierwszy w historii obserwować mogliśmy kurs EURPLN powyżej poziomu 5,00. Dalsza część 

tygodnia była już bardziej łaskawa dla złotówki, do czego przyczyniły się m.in. wyraźnie jastrzębia 

wymowa konferencji prezesa NBP oraz globalna poprawa nastrojów. Pod koniec tego zmiennego dla 

polskiej waluty tygodnia, kurs EURPLN ukształtował się na poziomie 4,785 a USDPLN 4,384. Kurs 

EURUSD zakończył tydzień na poziomie 1,09.  
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3,50% 
- tyle wynosi obecnie główna stopa procentowa w 

Polsce po ubiegłotygodniowej podwyżce o 75 punktów 

bazowych.  

 

„RPP jest zdeterminowana, aby w szybkim czasie sprowadzić inflację do 

celu NBP” – A. Glapiński, prezes NBP. 
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