
 
 

 

 

KOMENTARZ TYGODNIOWY 

30.03.2020 – 05.04.2020 

W minionym tygodniu na rynku długu obserwowaliśmy uspokojenie nastrojów i wyraźnie mniejsze 
wahania, niż w ostatnich miesiącach. Rentowności polskich obligacji skarbowych nieznacznie spadły, 
pomimo niezbyt udanego przetargu obligacji w czwartek. Okres przedświąteczny powinien sprzyjać 
mniejszej aktywności inwestorów w rozpoczynającym się tygodniu. W środę warto zwrócić uwagę na 
kolejne posiedzenie RPP. 
 
 

W ubiegłym tygodniu można było zaobserwować uspokojenie wysokiej zmienności na rynkach 

finansowych. Rynki akcji powoli przyzwyczajają się do obecnej sytuacji. Na chwilę obecną trudno 

jest oszacować, jak głęboka będzie recesja w globalnej gospodarce. Wydaje się, że całkowite 

wyeliminowanie koronawirusa oraz choroby COVID-19, będzie bardzo wymagającym wyzwaniem. 

 

Na rynku ropy w ubiegłym tygodniu, mieliśmy do czynienia ze spektakularnym wzrostem notowań 

po wypowiedzi prezydenta Donalda Trumpa, o możliwym istotnym ograniczeniu wydobycia ropy 

przez Arabię Saudyjską oraz Rosję. 

 

 

Na głównych parach walutowych zmienność w minionym tygodniu nieco przygasła, a dolar amerykański 

odrobił część wcześniejszych strat. Dużo ciekawiej było w regionie CEE, głównie za sprawą Węgier, gdzie 

premier Orban dostał prawo do de facto samodzielnego rządzenia krajem, ze względu na trwającą 

epidemię. Sentyment do regionu, w tym Polski, pogorszył się, co znalazło odbicie w osłabieniu lokalnych 

walut względem EUR i USD. 
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Niniejsza publikacja została przygotowana wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi porady inwestycyjnej, rekomendacji i/lub oferty zakupu lub sprzedaży instrumentu finansowego, lub formy doradztwa inwestycyjnego, jak również 
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 50 mld 

50 mld USD – taką skalę dziennych zakupów obligacji 

skarbowych planuje obecnie Fed, w ramach QE. W 

ostatnich tygodniach kwota ta, sięgała nawet 75 mld USD 

dziennie, a łączna kwota zakupów to już ok. 1 bln USD. 

 

"Właśnie rozmawiałem z MBS (księciem Arabii Saudyjskiej), który rozmawiał 

z prezydentem Putinem i spodziewam się, oraz mam nadzieję, że zetną ok. 

10 milionów baryłek ropy, może więcej" – Donald Trump. 
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