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W ostatnim tygodniu rynek obligacji znajdował się pod wpływem wydarzeń globalnych. Wzrost 

napięcia geopolitycznego na linii Iran-USA nie wywołał jednak większej reakcji na rynku dłużnym. Dużo 

ciekawiej prezentuje się „lokalne podwórko”, gdzie dzisiejszy odczyt inflacji wywołał niewielki szok 

wśród inwestorów.  

 

Pierwszy, niepełny tydzień nowego roku na rynku akcji w Polsce, zaczął się bardzo silnymi wzrostami, 

które miały miejsce na wszystkich głównych indeksach. Po zabiciu przez wojska USA, irańskiego 

generała Kasema Sulejmaniego, druga sesja roku była już pod wpływem globalnych wydarzeń i nastąpił 

odwrót inwestorów od ryzykownych aktywów. 

 

Początek roku przyniósł wzrost napięcia na Bliskim Wschodzie. W pierwszych dniach nowego roku 

ropa naftowa bardzo mocno drożała, w obawie o stabilność dostaw surowca z tego regionu po 

zabiciu generała Kasema Sulejmaniego. 

 

Polski Złoty pomimo wzrostu napięć na rynkach światowych, w związku z zamachem rakietowym 

przeprowadzonym przez USA na irańskiego generała wywiadu, zachowywał się relatywnie stabilnie. 

Trend umacniania się krajowej waluty jest w dalszym ciągu kontynuowany. 
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 13,94 – stopa zwrotu z indeksu sWIG80 w 2019 roku. 

 

 

„Iran nigdy nie wygrał wojny, ale nigdy nie przegrał negocjacji”.  

– Donald Trump 
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