
 
 

 

 

 

 

  

KOMENTARZ TYGODNIOWY 

 04.04.2022 – 10.04.2022 

Minione już pierwsze tygodnie kwietnia przyniosły znaczącą przecenę krajowych obligacji 

skarbowych. Wysoki odczyt wstępnej inflacji za marzec (10,9% w porównaniu do lutowego 

odczytu na poziomie 8,5%), większa niż oczekiwania rynkowe podwyżka głównej stopy 

procentowej oraz jastrzębi ton wypowiedzi Prezesa NBP przełożyły się na zdecydowane 

wzrosty rentowności wzdłuż całej krzywej. Pod koniec minionego tygodnia rentowności 

dwuletnich obligacji skarbowych wyniosły 6,41%, pięcioletnich 6,62%, a dziesięcioletnich 

6,05%. 

 

W minionym tygodniu notowania amerykańskich indeksów giełdowych znajdowały się pod wyraźnym wpływem jastrzębich sygnałów 

płynących z FED. Komentarze członków FOMC, czy minutes po posiedzeniu FED, których wydźwięk wskazuje na szybkie tempo ograniczenia 

bilansu, przełożyły się negatywnie na notowania głównych indeksów giełdowych w USA. Indeks S&P500 cofnął się poniżej poziomu 4500 pkt 

(spadek o niemal 1,3%), a NASDAQ odnotował spadek o niemal 3,6%. Duże spadki obserwowaliśmy także na rodzimym parkiecie – WIG spadł 

o 3%, a WIG20 – o 3,7%. 

 

W minionym tygodniu obserwowaliśmy spadek cen ropy WTI, co było wynikiem osłabienia 

popytu wynikającego ze wzrostu zakażeń koronawirusem w Chinach oraz z doniesień o 

uwolnieniu rezerw ropy przez USA. Pod koniec tygodnia notowania ropy WTI wyniosły 98,26 

USD, co przekłada się na 1% spadku. Notowania złota z kolei wzrosły o 1%, kończąc tydzień 

w pobliżu poziomu 1950 USD. 

 

Wzrost oczekiwań co do szybszego tempa podwyżek w USA, który był wynikiem m.in. 

jastrzębich komentarzy członków FED, wpłynął na zdecydowane umocnienie dolara. 

Notowania EURUSD ponownie znalazły się poniżej poziomu 1,10. Silny dolar wpłynął 

negatywnie na polską walutę, która jedynie chwilowo została wsparta wyższą niż zakładano 

podwyżką stóp procentowych. Pod koniec tygodnia notowania USDPLN znalazły się na 

poziomie 4,261, a EURUSD – 4,633. 
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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 
zezwolenia i pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego. 

 

4,5% 
4,5% wynosi obecnie główna stopa procentowa w 

Polsce po ostatniej podwyżce o 100 pb. 

 

„Większa od oczekiwań skala podwyżki nie jest działaniem 

wyprzedzającym i nie przesądza nic w kwestii dalszych ruchów 

NBP” – Prezes NBP, A. Glapiński. 
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