
 
 

 

 

KOMENTARZ TYGODNIOWY 

13.01.2020 – 19.01.2020 

W pierwszej połowie ubiegłego tygodnia na polskim rynku długu obserwowaliśmy krótkotrwałe 

odbicie, które przejściowo sprowadziło rentowności 10-letnich obligacji w okolice 2,20%. Druga połowa 

tygodnia była jednak wyraźnie słabsza, a rentowność wróciła powyżej 2,30%, czyli w okolice 

poniedziałkowych szczytów. W najbliższych tygodniach kluczowe dla notowań polskiego długu będzie 

kształtowanie się inflacji, która prawdopodobnie przekroczy 4% w tym kwartale. 

 

Początek roku był bardzo dobrym okresem dla rynku akcji w Polsce. Silne wzrosty szczególnie widoczne 

są w segmencie małych i średnich spółek. W ubiegłym tygodniu głównym wydarzeniem była informacja 

z CD Projekt o przesunięciu daty premiery Cyberpunka 2077 na 17 września. Informacja ta wywołała 

silną przecenę akcji tego producenta gier.  

 

Od początku roku mamy dalsze silne wzrosty na rynku palladu. W pierwsze trzy tygodnie nowego 

roku metal ten zyskał na wartości ponad 19%! 

W ubiegłym tygodniu złoty przejściowo umocnił się wobec głównych walut, a w stosunku do euro był 

we wtorek najmocniejszy od prawie 2 lat, wyznaczając minimum w rejonie 4,21. W kolejnych dniach 

kurs EUR/PLN wrócił jednak w okolice 4,24. 
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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 
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S.A., celem uzyskania aktualnych informacji. 

  154 O 154 dni została przesunięta premiera Cyberpunk 2077, 
najnowszej gry studia CD Projekt. Nowy termin to 17 
września 2020 roku. 
 

 

„Każdy produkt, do którego potrzeba instrukcji obsługi, jest zły” - Elon Musk. 
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