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Tygodniowy komentarz rynkowy 
 

poniedziałek, 27 czerwca 2022 

Wciąż napływają całkiem dobre dane z polskiej gospodarki Zestaw danych z polskiej gospodarki, który zobaczyliśmy w 

ostatnim tygodniu wciąż wygląda dobrze, przynajmniej w zakresie danych ze sfery realnej. Zgodnie bowiem z raportem 

GUS w maju produkcja przemysłowa wzrosła o 15% rdr (poprzednio 12,4%), produkcja budowlano-montażowa wzrosła 

o 13% rdr (poprzednio o 9,3%) a sprzedaż detaliczna w cenach stałych była o 8,2% wyższa niż rok wcześniej (poprzednio 

19%). Mocne były również bieżące dane z rynku pracy. W maju wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw wzrosły 

nominalnie o 13,5% a zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było o 2,4% wyższe niż w maju 2021 roku. W sumie 

więc, majowy zestaw danych rysował mocny obraz polskiej gospodarki, sugerując dynamikę produktu krajowego 

brutto w drugim kwartale na poziomach zbliżonych nawet do 6-7% rdr.  

Rysą na tym generalnie pozytywnym obrazie polskiej gospodarki były natomiast dane inflacyjne. GUS poinformował 

bowiem, że w maju wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysłu (PPI) wzrósł do 24,7% rdr z 24,1% rdr zanotowanych 

miesiąc wcześniej. Tym samym dynamika cen w polskim przemyśle plasuje się na poziomach nie notowanych od 

połowy lat 90-tych. 

Na globalnych rynkach akcji nastroje były dobre, a wręcz bardzo dobre. W ciągu tygodnia globalny indeks akcyjny MSCI 

World zyskał 5,1% a amerykański SP500 wzrósł aż o 6,1%. Dobre nastroje (poprzez większą skłonność do ryzyka)  

udzieliły się też rynkom wschodzącym. Tu regionalny indeks akcyjny MSCI EM w ciągu tygodnia wzrósł o 2,7%. Na 

pozytywnych tendencjach globalnych i regionalnych skorzystał też polski rynek akcji. WIG20 w ciągu tygodnia pokazał 

wzrost o 2%. 
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