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Jastrzębie sygnały płynące ze strony członków FED sugerujące przyśpieszenie cyklu oraz skali 

podwyżek, wpłynęły na duże wzrosty rentowności obligacji skarbowych w USA. Podobnie 

kształtowały się rentowności polskich obligacji skarbowych, które w ubiegłym tygodniu 

mocno wzrosły na całej krzywej. Pod koniec tygodnia rentowności polskich dwuletnich 

obligacji skarbowych kształtowały się na poziomie 6,6%, pięcioletnich na poziomie 6,81%, a 

dziesięcioletnich 6,31%. 

 

W ubiegłym tygodniu na rynku panowały mieszane nastroje. Z jednej strony mieliśmy dobre, w wielu 

przypadkach wyższe od oczekiwań, wyniki spółek, które windowały w górę amerykańskie indeksy 

giełdowe, a z drugiej strony jastrzębie wypowiedzi szefa FED, który zasugerował przyśpieszenie cyklu 

podwyżek, co z kolei przełożyło się na wyprzedaż na rynku akcji. W przekroju całego tygodnia 

amerykański indeks S&P500 cofnął się o niemal 3%. Duże spadki obserwowaliśmy także na polskiej 

giełdzie – indeks szerokiego rynku WIG odnotował spadek o 4,5%. 

 

Ceny ropy WTI znajdowały się w minionym tygodniu pod presją, co przełożyło się na ponad 

4,5% spadek cen tego surowca. Główną przyczyną przeceny ropy był wzrost 

prawdopodobieństwa kolejnych lockdownów w Chinach, które negatywnie przekładają się 

na popyt surowca. Ponad 2% spadek odnotowały także notowania złota, kończąc tydzień na 

poziomie 1932 USD.  

 

Miniony tydzień na rynku walutowym upłynął pod znakiem umiarkowanej zmienności. 

Głównymi wydarzeniami, które wpływały na notowaniu EURUSD były wybory prezydenckie 

we Francji, czy też jastrzębie wypowiedzi szefa FED J. Powella. W przekroju całego tygodnia 

notowania tej pary walutowej zmieniły się jednak nieznacznie, bo o 0,19%, kończąc tydzień 

na poziomie 1,079. Polska waluta straciła na wartości zarówno w odniesieniu do dolara, jak i 

euro. Na koniec tygodnia notowania USDPLN wyniosły 4,311, a EURUSD 4,653. 
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7,4% 
7,4% wyniosła wg finalnego odczytu Inflacja HICP 

w strefie euro w marcu 2022 roku wobec 5,9% r/r 

w lutym. 

 

„EBC będzie mniej agresywny niż Fed, jeśli chodzi o stłumienie 

inflacji, zwłaszcza w świetle narastających zagrożeń dla wzrostu 

oraz faktu, że presja cenowa w Europie w dużej mierze wynika z 

ograniczeń podażowych” – szefowa EBC, Ch. Lagarde. 
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