
 
 

 

 

KOMENTARZ TYGODNIOWY 

20.01.2020 – 26.01.2020 

W ubiegłym tygodniu na krajowym rynku obligacji byliśmy świadkami wyraźnego odreagowania, które 

sprowadziło rentowność 10-letnich obligacji skarbowych z ok. 2,32% do 2,24%. Przyczyną umocnienia 

polskiego długu były pogarszające się nastroje na światowych rynkach, w związku z nabierającą 

rozpędu epidemią koronawirusa w Chinach. Dodatkowym źródłem popytu na polskie obligacje była, 

niższa niż początkowo planowano, podaż obligacji na piątkowym przetargu organizowanym przez 

Ministerstwo Finansów. 

W ubiegłym tygodniu mieliśmy nadal dobre zachowanie na polskiej giełdzie małych i średnich spółek. 

Od początku roku indeks mWIG40 zyskał na wartości 4,03%, natomiast sWIG80 wzrósł o 5,77%. Akcje 

wielu spółek z tego segmentu rynku od początku roku wzrosły o ponad 10%. 

 

Od początku roku ropa naftowa mocno traci na wartości. Trend ten był kontynuowany w 

poprzednim tygodniu. Obecnie notowania ropy naftowej są ponad 14% niżej, niż miało to miejsce w 

ostatnich dniach grudnia minionego roku. Na spadki cen ropy wpływ mają miedzy innymi obawy 

inwestorów o kondycje globalnej gospodarki.  

 

 

W minionym tygodniu złoty nieznacznie osłabił się względem głównych walut (zwłaszcza dolara i 

funta), podobnie jak i większość walut zaliczanych do rynków wschodzących. Deprecjacji polskiej 

waluty sprzyjał słabszy sentyment na światowych rynkach, jak również słabsze dane z gospodarki 

(produkcja przemysłowa i budowlana, sprzedaż detaliczna), które sugerują wyraźniejsze niż się 

dotychczas wydawało, spowolnienie w IV kwartale ubiegłego roku.  
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S.A., celem uzyskania aktualnych informacji. 

  1310 

Po 1310 dniach od referendum została podpisana umowa 
między Wielką Brytanią a Unią Europejską, zgodnie z którą 
Wielka Brytania opuści wspólnotę z końcem stycznia, a do 

końca bieżącego roku będzie trwał okres przejściowy, co ma 
umożliwić ustalenie modelu przyszłych relacji gospodarczych. 

 

“W krótkim okresie, rynek jest jak jednoręki bandyta, ale w dłuższej 

perspektywie działa jak waga” – Benjamin Graham. 
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