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Jastrzębie wypowiedzi członków FOMC, którzy wskazują na możliwość kolejnych podwyżek o 50pb oraz 

napływające dane makroekonomiczne wpłynęły na wzrosty rentowności na rynkach bazowych. 

Dziesięcioletnie rentowności obligacji USA zbliżyły się znacząco do poziomu 2,5%, a więc do poziomu, 

który ostatnio odnotowany został w 2019 roku. Kilkuletnie szczyty rentowności odnotowane zostały 

także w przypadku niemieckich Bundów.  Duże wzrosty rentowności z rynków bazowych przełożyły się 

także na krajowe obligacje skarbowe, które w minionym tygodniu mocno traciły na wartości.  

 

W minionym tygodniu na rynkach akcyjnych mogliśmy obserwować mniejszą zmienność niż w 

poprzednich tygodniach. Pomimo trwającego konfliktu zrobionego pomiędzy Rosją a Ukrainą i wciąż 

dużym ryzykiem z nim związanym, rynkami kierowały także napływające dane ekonomiczne (m. in. odczyt 

PMI w strefie euro, czy liczba nowych wniosków o zasiłki dla bezrobotnych w USA) oraz jastrzębie 

wypowiedzi szefa FED J. Powella. W przeciągu całego tygodnia indeks S&P500 wzrósł o 1,8% ,a Nasdaq o 

2,3%. Polskie indeksy również zakończyły tydzień z dodatnimi wynikami – WIG wzrósł o 1,2%, a indeksy 

mWIG40 i sWIG80 o ponad 2%. 

 

Po korekcie notowań i ich cofnięciu się poniżej poziomu 100 USD, notowania ropy WTI ponownie 

odnotowały zwyżkowy tydzień i znalazły się wyraźnie powyżej wspomnianej bariery. Na ceny surowca w 

dalszym ciągu rzutuje konflikt pomiędzy Rosją a Ukrainą i niepewność co do dostępności surowca w 

przyszłości. Pod koniec tygodnia notowania ropy WTI znalazły się na poziomie bliskim 114 USD, co 

przekłada się na tygodniowy wzrost o niemal 9%. Mniejszy, bo 2% wzrost odnotowały notowania złota, 

które tydzień zakończyły na poziomie 1958 USD. 

 

Miniony tydzień na rynku walutowym, w zestawieniu z kilkoma poprzednimi, był względnie spokojny. 

Notowania EURUSD poruszały się w wąskim zakresie blisko poziomu 1,10. Na wartości stracił z kolei 

polski złoty, na co wpływ miały głównie czynniki lokalne – kolejne propozycje zmian w systemie 

podatkowym, czy też przedłużające się oczekiwanie na odblokowanie środków z KPO. Pod koniec 

tygodnia notowania EURUSD znalazły się na poziomie 4,687, a USDPLN 4,264. 
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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 rozumieniu 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. Alior Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w 
Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000350402, NIP 1080008799, kapitał zakładowy 1.859.334,40  zł w całości opłacony. Towarzystwo działa na podstawie 
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187 tys. 
– tyle wyniosła nowa liczba wniosków o zasiłek dla 

bezrobotnych w USA, co jest najniższym poziomem od 

1969 roku. 

 

„Chociaż wojna będzie miała znaczący wpływ na globalną i w 

szczególności europejską gospodarkę, to nie widzę obecnie znaczącego 

ryzyka stagflacji” – szefowa ECB, Ch. Lagarde. 
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