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Tygodniowy komentarz rynkowy 
 

poniedziałek, 15 sierpnia 2022 

Niższa inflacja w USA, w Polsce finale dane inflacyjne bez zaskoczeń. W ostatnim tygodniu po stronie danych 

fundamentalnych najciekawiej działo się w USA. Tam zobaczyliśmy lipcowy odczyt inflacji, który – zgodnie z 

oczekiwaniami rynkowymi - pokazał pewne wyhamowanie presji inflacyjnej w porównaniu do poprzedniego miesiąca. 

Zgodnie bowiem z danymi BLS w  lipcu główny wskaźnik inflacji CPI spowolnił do 8,5% rdr z 9,1% rdr miesiąc wcześniej. 

Główną przyczyną niższego wyniku były spadające ceny paliw, które w lipcu obniżyły się o 7,7% mdm, przeważając w 

koszyku inflacyjnym nad wzrostem cen żywności i kosztów zamieszkania. Obecnie rynek obstawia stopniowe 

wygaszanie presji cenowej w USA – prognozy rynkowe inflacji na koniec roku plasują się na poziomie 7,3% rdr. 

Finalny odczyt polskiej inflacji za lipiec nie przyniósł większych zaskoczeń – w tym miesiącu wskaźnik ten wzrósł o 15,6% 

rdr. Zgodnie z komentarzami rynkowymi kolejne dane powinny utrzymać się w trendzie horyzontalnym, co powinno 

zmniejszyć presje na dalsze zacieśnianie krajowej polityki pieniężnej. 

W mijającym tygodniu na globalnym rynku akcji przeważały pozytywne nastroje. Inwestorzy nabierali przekonania, że 

wygasająca presja cenowa oraz pogarszająca się koniunktura będą ograniczać skłonność i determinację głównych 

banków centralnych do znaczącego zacieśniania polityki pieniężnej. W ciągu tygodnia globalny indeks akcji MSCI World 

wzrósł o 3% a SP500 i DAX zyskały odpowiednio 3,8% i 0,9%. Lepsze nastroje globalne przełożyły się na polski rynek 

akcji a indeks WIG20 w ciągu tygodnia wzrósł o 2,3%. Jednocześnie, bieżące rentowności 10-letnich obligacji zarówno 

w USA jak i Niemczech nie odbiegają znacząco od poziomów sprzed tygodnia. W Polsce rentowność 10-latki w ostatnim 

tygodniu spadła o 10 pb do 6,15%. 

WIG 20  PL: Rentowność 10-letniej obligacji 
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