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Tygodniowy komentarz rynkowy 
 

poniedziałek, 18 kwietnia 2022 

Tydzień pod znakiem amerykańskiej inflacji. Najważniejszymi danymi ubiegłego tygodnia były dane inflacyjne z USA. W 

marcu inflacja CPI przyspieszyła do 8,5% rdr a inflacja cen przemysłu wzrosła do 11,2% rdr. W obu przypadkach odczyty 

były wyższe od oczekiwań rynkowych. Globalny rynek akcji w ciągu tygodnia pokazał niewielki spadek (indeks MSCI 

World stracił -0,6%) a rentowności amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych wzrosły o 7 pb do 2,85%. Sentyment 

rynkowy psuły głównie oczekiwania na to, że utrzymujące się wysokie odczyty inflacji zachęcą Fed do bardziej 

zdecydowanego zacieśniania amerykańskiej polityki pieniężnej.  

Tymczasem po drugiej stronie Atlantyku polityka pieniężna pozostaje zdecydowanie mniej jastrzębia a ostatnie 

spotkanie decyzyjne EBC po raz kolejny zostawiło stopy procentowe na nie zmienionym poziomie (stopa referencyjna 

niezmiennie od 2016 roku wynosi 0,00%). 

Krajowy kalendarz publikacji gospodarczych w ubiegłym tygodniu nie zawierał praktycznie żadnych istotniejszych 

danych. Zobaczyliśmy jedynie finalny odczyt inflacji za marzec (11,0% rdr) oraz bilans obrotów bieżących za luty. Żadna 

z opublikowanych danych nie miała większego wpływu na sytuację rynkową. 

W Polsce rynek akcji podążał za słabszymi nastrojami globalnymi a WIG20 w ciągu tygodnia spadło 1,3%. Rentowność 

polskiej 10-letniej obligacji skarbowej spadła o 28 pb do 5,93%. Warto jednak podkreślić, że prawie 6% poziom 

rentowności tego papieru i tak porusza się w obszarze nie widzianym na polskim rynku długu od wielu lat i stanowi 

najwyższy wynik od 2011 roku.   

WIG 20  PL: Rentowność 10-letniej obligacji 
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