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W ostatnich dniach byliśmy świadkami korekty na globalnych rynkach obligacji, a w ślad za nimi także i 

w Polsce. Główną przyczyną był lepszy sentyment inwestorów, którzy zwracali się w kierunku aktywów 

uważanych za bardziej ryzykowne. Do końca roku spodziewamy się tradycyjnie mniejszej płynności i 

ograniczonych wahań na rynkach. 

 

W ubiegłym tygodniu na rynkach utrzymywały się dobre nastroje w związku z porozumieniem 

handlowym między USA a Chinami, dodatkowo wsparte piątkowym głosowaniem w brytyjskiej Izbie 

Gmin w sprawie Brexitu (wyraźna przewaga zwolenników umowy wynegocjowanej przez B. Johnsona). 

W takim przyjaznym otoczeniu akcje zyskiwały na wartości, a indeks S&P 500 ustanowił w piątek po 

południu kolejne historyczne szczyty. 

 

Ubiegły tydzień na rynkach surowcowych przebiegał w zasadzie bez istotniejszych wydarzeń. 

Jedynym wyjątkiem był pallad, którego notowania w piątek po południu zanotowały dotkliwą, 

niemal 5-procentową korektę po tym, jak we wtorek wyznaczył historyczne maksima w okolicach 

2000 dolarów za uncję. Mimo to, pallad pozostaje niekwestionowanym liderem wśród metali 

szlachetnych w ostatnich latach, z roczną stopą zwrotu w okolicach 50%. 

 

Najważniejszym wydarzeniem minionego tygodnia na rynkach walutowych, było wyraźne umocnienie 

dolara amerykańskiego wobec pozostałych głównych walut. Zgodnie z oczekiwaniami, inwestorzy 

kompletnie zignorowali środowe głosowanie w Izbie Reprezentantów, która formalnie „usunęła” 

Donalda Trumpa z urzędu – decyzja ta przed wejściem w życie musiałaby zostać zatwierdzona przez 

Senat większością 2/3 głosów, a tam urzędujący prezydent USA ma bezpieczną przewagę, co w 

zasadzie gwarantuje mu pozostanie na obecnym stanowisku do końca kadencji. 
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124 
-tyle wyniosła przewaga zwolenników Brexitu w 

piątkowym głosowaniu w Izbie Gmin (358 do 234). 

Było to już czwarte głosowanie w tej sprawie, 

wszystkie poprzednie kończyły się niepowodzeniem. 
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