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Rentowności obligacji skarbowych na całym świecie gwałtownie spadały, w reakcji na niepokojące 

doniesienia o rozwoju epidemii koronawirusa w kolejnych krajach. Amerykańskie 10-letnie obligacje 

wyznaczyły nowe historyczne minimum, ok. 1.13%, z kolei polskie obligacje nieco powyżej 1,65%. W 

piątkowe popołudnie na krajowym rynku obserwowaliśmy korektę, która wymazała część zysków z 

poprzednich dni i ostatecznie tydzień zakończył się w okolicach 1,78%. 

 

Indeks amerykańskiego rynku akcji Dow Jones Industrial Average, w ubiegłym tygodniu spadł ponad 

12% i była to największa procentowa strata od 2008 roku. Spadek kapitalizacji globalnych rynków 

akcji w tym czasie, wyniósł ponad 6 bilionów dolarów. W piątek na rynku były widoczne pierwsze 

symptomy próby stabilizacji spadków oraz próby wygenerowania odreagowania. 

 

Mijający tydzień przyniósł dynamiczne zmiany na rynku ropy naftowej. Surowiec ten, w obawie o 

globalny wzrost gospodarczy, osłabił się do najniższego poziomu od końca 2018 roku. 

 

W ubiegłym tygodniu mieliśmy do czynienia z osłabieniem polskiej waluty w stosunku do dolara oraz 

euro. Kurs dolara wzrósł do poziomu około 3,95, natomiast euro do poziomu 4,33. 
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jako oferty zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Opracowanie zostało przygotowane przez pracowników Alior Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, 
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nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego. Niniejsze opracowanie jest wyrazem najlepszej wiedzy, umiejętności oraz poglądów autorów. Autorzy opracowania ani Alior TFI S.A. nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne szkody 

poniesione w wyniku decyzji podjętych na postawie informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu. Autorzy opracowania ani Alior TFI S.A. nie ponoszą odpowiedzialności za kompletność i prawdziwość danych zawartych w 
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ulec zmianie bez zapowiedzi. Informacje o ALIOR Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym zarządzanym przez Alior TFI S.A. oraz o jego ryzyku inwestycyjnym związanym z inwestycją w jednostki uczestnictwa ALIOR SFIO 

zawarte są w prospekcie informacyjnym dostępnym w siedzibie Alior TFI S.A. oraz na stronie internetowej www.aliortfi.com. Przed nabyciem jednostek uczestnictwa Alior SFIO należy zapoznać się z prospektem informacyjnym, który 

zawiera informacje niezbędne do oceny inwestycji w jednostki uczestnictwa subfunduszy wydzielonych w ramach ALIOR SFIO oraz wskazuje zasady polityki inwestycyjnej każdego z subfunduszy, ryzyka, koszty i opłaty związane z 
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Alior TFI S.A. ani ALIOR SFIO nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych funduszy lub subfunduszy ani uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Wyniki nie uwzględniają opłaty manipulacyjnej lub innych ewentualnych opłat. 

Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikami inwestycyjnymi danego subfunduszu i jest uzależniona od wartości jednostek uczestnictwa w momencie ich zbycia i odkupienia przez ALIOR SFIO oraz od poziomu 

pobranych opłat manipulacyjnych i zapłaconego podatku bezpośrednio obciążającego dochód z inwestycji w ALIOR SFIO, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Inwestycje w subfundusze obarczone są ryzykiem 

inwestycyjnym, a uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Tabele opłat znajdują się na stronie internetowej www.aliortfi.com. Wartość aktywów netto ALIOR SFIO i subfunduszy może 

cechować się dużą zmiennością, ze względu na skład portfeli inwestycyjnych i stosowane techniki zarządzania. Subfundusze mogą inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczone 

przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Alior TFI S.A. oświadcza, że dokłada wszelkich starań, aby niniejszy materiał był przygotowywany z należytą starannością. Alior TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne 

osób, które zapoznały się z niniejszym materiałem. Alior TFI S.A. zastrzega, że dane zamieszczone w niniejszym materiale mogą być nieaktualne, dlatego w przypadku zamiaru podjęcia decyzji inwestycyjnych zalecamy kontakt z Alior TFI 

S.A., celem uzyskania aktualnych informacji. 

- 0,91% 

 – taką skalę obniżek stóp procentowych przez FED 

(System Rezerwy Federalnej USA) w tym roku, wycenia 

obecnie rynek. Do najbliższej obniżki, miałoby dojść już 

na najbliższym posiedzeniu, za ok. 2 tygodnie. 

 

“Obyś żył w ciekawych czasach” – chińskie przekleństwo. 
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