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Tygodniowy komentarz rynkowy 
 

poniedziałek, 11 lipca 2022 

RPP tonuje oczekiwania na dalsze podwyżki stóp procentowych. Wśród krajowych danych i wydarzeń gospodarczych na 

pierwszy plan zdecydowanie wysuwa się spotkanie i decyzja Rady Polityki Pieniężnej. Na swym comiesięcznym 

spotkaniu RPP podjęła bowiem kolejną decyzję o podwyżce stóp procentowych – tym razem o 50 pb. Było to pewnym 

zaskoczeniem dla rynków finansowych, które oczekiwały większej podwyżki stóp (zgodnie z konsensusem prognoz o 

75 pb). Więcej światła na tą decyzję rzuciła konferencja prasowa prezesa Glapińskiego, który (wskazując na ryzyko 

pogorszenia koniunktury) z niechęcią odnosił się do dalszego zacieśniania krajowej polityki pieniężnej. Choć 

równocześnie przyznać należy, że prezes Glapiński dalszych podwyżek stóp nie wykluczał w scenariuszu dalszego 

wzrostu krajowej inflacji. Zarówno sama decyzja jak i następujące po niej komentarze wystarczyły by zatrzymać (a 

następnie skorygować ) presję na wzrost rentowności na krajowym rynku długu. Rentowność 10-letniej obligacji 

skarbowej wynosi 6,56% i jest o prawie 20 pb niższa od poziomów notowanych przed konferencją prezesa 

Glapińskiego. 

Na globalnych rynkach akcyjnych głównym wyznacznikiem nastrojów były wahania obaw inflacyjnych i wynikających z 

nich spekulacji odnośnie tego jak na oczekiwane poziomy inflacji zareagują główne banki centralne. Przeważały jednak 

pozytywne nastroje a większość głównych indeksów w ciągu tygodnia zanotowało wzrosty. Globalny indeks akcji MSCI 

World wzrósł w tym okresie  o 0,2% a amerykański SP500 o 0,8%. Słabiej wyglądały nastroje na rynkach wschodzących 

– tu regionalny indeks akcji MSCI EM spadł o -1,2%. Pomimo gorszych nastrojów w regionie polski WIG20 zyskał 1,3%. 

Rentowność amerykańskiej 10-letniej obligacji skarbowej w ciągu tygodnia wzrosła o 11pb do 2,99%. 

WIG 20  PL: Rentowność 10-letniej obligacji 
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