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Tygodniowy komentarz rynkowy 
 

poniedziałek, 19 kwietnia 2021 

Dobre nastroje inwestorów windują SP500 na kolejne rekordowe poziomy. Na globalnych rynkach finansowych 

utrzymują się pozytywne nastroje. W efekcie, w ciągu ostatniego tygodnia główne indeksy giełdowe pokazały dalsze 

wzrosty. Globalny indeks akcji MSCI World zyskał w ostatnim tygodniu 1,4% (co przekłada się na roczna dynamikę 

przekraczającą 50%). Wyraźne wzrosty zanotowały indeksy z rynków bazowych w tym DAX o 1,4% t/t a SP500 o 

1,3% t/t. Optymizm rynkowy znajdował wsparcie przede wszystkim w szybkim tempie szczepień w USA, dającym 

nadzieję na sprawny powrót do gospodarczej normalności (i w konsekwencji szybkiego ożywienia, wziąwszy pod 

uwagę ogromne programy pomocowe uruchomione w głównych gospodarkach światowych, oraz ogromny „nawis” 

oszczędności konsumentów zakumulowany w poprzednich kwartałach). Akcjom pomagał też spadek obaw przed 

szybkim powrotem inflacji, który znalazł swe odzwierciedlenie w spadku rentowności na amerykańskim rynku 

długu. Obecnie rentowność 10-letniej amerykańskiej obligacji skarbowej wynosi 1,61%, i jest wyraźnie niższa niż na 

koniec marca, kiedy to plasowała się na poziomie 1,74%  

Na lepszych nastrojach globalnych tym razem zdołał skorzystać polski rynek akcji. W ciągu tygodnia indeks WIG20 

wzrósł o 1,8%. Rentowność 10-letniej polskiej obligacji skarbowej wynosi obecnie 1,51% i jest tym samym nieco 

niższa od poziomów notowanych na koniec marca (1,57%). 

Zgodnie z finalnym raportem GUS w marcu polski wskaźnik inflacji wyniósł 3,2% rdr, tym samym plasując się 

znacznie powyżej celu inflacyjnego NBP (+2,5%). Wysokie wzrosty cen zanotowano między innymi w użytkowaniu 

mieszkań i nośników energii (+6% rdr) oraz transportu (+5,4% rdr). 

WIG 20  PL: Rentowność 10-letniej obligacji 
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