
 
 

 

 

KOMENTARZ TYGODNIOWY 

3.02.2020 – 9.02.2020 

Obligacje nieznacznie zyskiwały na fali strachu o wpływ epidemii w Chinach na ożywienie w światowej 

gospodarce. Rentowności w segmencie 10 lat obniżyły się o 5 punktów bazowych. W nadchodzącym 

tygodniu czeka nas styczniowy odczyt inflacji, który prawdopodobnie ponownie wzmoże zmienności na 

rynku obligacji skarbowych. 

 

Ubiegły tydzień przyniósł odreagowanie na globalnych rynkach akcji. Rynek amerykański na indeksie 

S&P500 ustanowił nowe historyczne maksima. Poprawa nastrojów była związana ze zmniejszeniem 

obaw inwestorów, dotyczących skali rozprzestrzeniania się nowego koronawirusa 2019-nCoV. 

 

W ubiegłym tygodniu mieliśmy do czynienia z spadkiem cen palladu, które zniżkowały z poziomu 

2400 dolarów do poziomu 2200 dolarów. Pomimo ostatnich spadków, pallad od początku roku nadal 

może pochwalić się solidnym wzrostem o koło 16%. 

 

Po silnym wzroście kursu EURPLN pod koniec stycznia (test poziomu 4,30), w pierwszym tygodniu 

lutego polski złoty odreagowywał ostatnią słabość - powrót do 4,27. W naszej ocenie trwałe przebicie 

poziomu 4,30 jak na razie jest mało prawdopodobne. 
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 – liczba osób, u których potwierdzono całkowite 

wyleczenie z zakażenia koronawirusem 2019-nCoV. 

 

„Cztery najniebezpieczniejsze słowa w świecie inwestowania to: 

‘tym razem jest inaczej’” – Sir John Templeton. 
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