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5,25%

5,25% obecnie wynosi główna stopa procentowa w
Polsce, po ostatniej podwyżce o kolejne 75pb.

„Podwyżka stóp o 75pb na majowym posiedzeniu stanowiła wynik konsensusu
osiągniętego po zażartej dyskusji wewnątrz Rady, a kwietniowa podwyżka o
100pb była reakcją na gwałtowny wzrost bieżącej inflacji i miała
zademonstrować determinację w walce z presją cenową” – A. Glapiński,
Prezes NBP.

Miniony tydzień ponownie nie był udany dla polskich obligacji skarbowych. Kolejny wysoki odczyt
inflacji, podwyżka stopy procentowej, czy wzrosty rentowności obligacji na rynkach bazowych
przekładały się na kolejne spadki cen polskich obligacji. W minionym tygodniu rentowności pięcioletnich
obligacji skarbowych w Polsce znacząco przebiły poziom 7%, kończąc tydzień na poziomie 7,28%.
Rentowności obligacji dziesięcioletnich mocno zbliżyły się do wspominanego już poziomu 7%, notując
poziom 6,82% pod koniec tygodnia. Najmniejsze zmiany odnotował krótki koniec krzywej, gdzie
rentowności dwuletnich obligacji skarbowych zakończyły tydzień na poziomie 6,69%.

Miniony tydzień na rynkach akcyjnych był bardzo zmienny, na co główny wpływ miały decyzje banków
centralnych, co w szczególności widoczne było na rynku amerykańskim. W środę, po decyzji FED (podniesienie
stóp o 50pb oraz wypowiedź J. Powella, w której wykluczył możliwość zwiększania skali podwyżek) przełożyła się
na bardzo duże wzrosty indeksów akcyjnych. Zaledwie dzień później sytuacja zmieniła się całkowicie i
obserwowaliśmy pogorszenie nastrojów oraz najsilniejsze dzienne spadki indeksów od 2020 roku. W przekroju
całego tygodnia indeks S&P500, pomimo dużych dziennych wahań notowań stracił 0,21%. Dużo większe przeceny
odnotowały polskie indeksy akcyjne: WIG20 stracił 5%, a indeks szerokiego rynku WIG stracił 4,36%.

Wciąż trwająca wojna pomiędzy Rosją i Ukrainą oraz jej konsekwencje w postaci ograniczenia, czy
całkowitego odejścia od rosyjskiej ropy, w dalszym ciągu rzutują na cenę surowca. Oprócz tego, obecna
sytuacja w Chinach tj. rozprzestrzenianie się ognisk koronawirusa oraz kolejne lockdowny i co za tym
idzie obawy o popyt na ten surowiec, także windują cenę ropy. W minionym tygodniu cena ropy WTI
zyskała na wartości niemal 5%, kończąc tydzień blisko poziomu 110 USD.

Z punktu widzenia rynku walutowego kluczowe w minionym tygodniu były decyzje banków centralnych
w zakresie stóp procentowych. Decyzja FED o podwyżce o 50pb wpłynęła na zmienność amerykańskiej
waluty, której kurs na koniec tygodnia wyniósł 1,055 wobec euro. Z kolei mniejsza niż oczekiwana
podwyżka stóp przez RPP (podwyżka 75pb vs. oczekiwana 100pb), wpłynęły na osłabienie polskiej
waluty, której kurs na koniec tygodnia ukształtował się na poziomie 4,463 wobec dolara i 4,712 wobec
euro.
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Opracowanie zostało przygotowane przez pracowników Alior TFI S.A. i jest wyrazem najlepszej wiedzy, umiejętności oraz poglądów autorów. Ani autorzy op racowania, ani Alior TFI S.A. nie ponoszą
odpowiedzialności za ewentualne szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji i opinii zawartych w niniejszym 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 sto pa 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 inwes tycyjnego 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.

