
 
 

 

 

KOMENTARZ TYGODNIOWY 

06.04.2020 – 13.04.2020 

Wydarzeniem ubiegłego tygodnia było środowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, na którym 
obniżono stopy procentowe NBP o kolejne 0,5 punktu procentowego (główna stopa 
procentowa jest obecnie na poziomie 0,50%). Niespodziewana decyzja RPP i późniejsza wspólna 
konferencja prasowa prezesa NBP z premierem Morawieckim, dały impuls do umocnienia 
obligacji skarbowych wzdłuż całej krzywej, a rentowność 10-latki spadła poniżej 1,50%. 
 

W ubiegłym tygodniu mieliśmy do czynienia z dalszym odreagowaniem na warszawskim parkiecie. 

Silnie rosły spółki, które potencjalnie są najbardziej dotknięte przez pandemię COVID-19. Wzrosty 

były wspierane poprzez nowy, ogłoszony wspólnie przez rząd oraz NBP, program tarczy 

antykryzysowej dla przedsiębiorstw, o wartości 100 mld PLN. 

 

W poprzednim tygodniu odbyła się telekonferencja, na której wstępnie ustalono, że państwa 

OPEC łącznie ograniczą produkcję ropy naftowej o 10 mln baryłek dziennie, czyli o około jedną 

piątą własnej produkcji, co jest równoznaczne z około 10% produkcji światowej. Z kolei na rynku 

złota, mieliśmy do czynienia z kontynuacją wzrostów - surowiec ten znalazł się na najwyższym 

poziomie od 7 lat. 

Ubiegły tydzień na rynku walutowym był relatywnie spokojny. Pomimo dodatkowego luzowania 

polityki pieniężnej, złoty nieznacznie się umocnił wobec euro, do ok. 4,55 na koniec tygodnia. 
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 10 % 
- szacunkowa całkowita wartość pakietu polskiej tarczy 

antykryzysowej w stosunku do PKB. 

 

"W ramach swojego mandatu, w imieniu NBP, zrobię wszystko, żeby ten 

kryzys był dla Polski możliwie łagodny i żebyśmy z niego wyszli jak najszybciej, 

i jak najszybciej wrócili na drogę szybkiego, bezprecedensowego rozwoju i 

powrócili do polskiego cudu gospodarczego" – Adam Glapiński, prezes NBP. 
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