
 
 

 

 

KOMENTARZ TYGODNIOWY 

27.04.2020 – 03.05.2020 

Krótszy ubiegły tydzień był nieudany dla polskiego rynku obligacji. Rentowność 10-
letniego papieru wzrosła z rekordowo niskich poziomów, z blisko 1,30%, do powyżej 
1,45% w czwartek. Jednocześnie brak agresywnych działań ze strony EBC wspierał 
niemieckie bundy, których rentowność spadła poniżej -0,50%. Tym samym spread 
pomiędzy polskimi, a niemieckimi obligacjami, ponownie przekroczył 200 pb. 

Obecnie na rynku akcji mamy do czynienia ze zmniejszeniem zmienności. Ostatni 

tydzień na warszawskim parkiecie przyniósł stabilizację  na WIG20 w okolicach 1600 pkt. 

Warto zauważyć, że udało się odrobić część strat z marcowego krachu. Szeroki indeks 

WIG jednak nadal wykazuje stratę od początku roku na poziomie  20,26%. 

 

Na rynku ropy pierwsze 4 miesiące 2020 roku przyniosły bardzo duże zmiany. Warto 

podkreślić, iż pierwszy raz w historii pojawiły się ujemne ceny kontraktów 

terminowych na ropę naftową WTI. Rynek ropy naftowej w tym okresie doświadczył 

silnej przeceny tego surowca, która wyniosła aż 69,15%. 

 

 

Brak konkretnych zapowiedzi co do istotnego luzowania polityki pieniężnej przez EBC, 

spowodował wyraźne umocnienie euro, a kurs EURUSD dotarł przejściowo do poziomu 

1,10, najwyżej od miesiąca. Kurs złotego w relacji do głównych walut pozostawał 

stabilny – EURPLN nieznacznie wzrósł do ok. 4,57, a USDPLN nieco spadł do 4,16.  
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11,17% - wzrost ceny złota przez pierwsze 4 miesiące 

2020 roku. 

 

„Docelowa skala programu skupu przez NBP wybranych dłużnych 

papierów wartościowych, nie jest określona. Operacje tego rodzaju 

będą kontynuowane do odwołania (…)” – komunikat NBP z 30 

kwietnia 2020 r. 
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