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EUR-USD, dane dzienne Informacje gospodarcze 
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W kraju: 
 
Oficjalne aktywa rezerwowe spadły w styczniu 2020 r. do 113.757,2 mln euro 
z 114.510,6 mln euro w grudniu – NBP.. 
 
Stan środków na rachunkach budżetowych na koniec stycznia 2020 r. wyniósł 
53 mld zł wobec 35,5 mld zł na koniec 2019 r. – MF.  
 
Wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli oraz odmrożenie Zakładowego Funduszu 
Świadczeń Socjalnych to m.in. poprawki zaproponowane w czwartek przez 
Senat do ustawy okołobudżetowej na 2020 r.  
 
Na koniec stycznia 2020 r. poziom krajowego długu rynkowego wyniósł 655,9 
mld zł wobec 646 mld zł na koniec 2019 r. – MF. 
 
Narodowy Bank Rumunii na lutowym posiedzeniu zdecydował o utrzymaniu 
stopy referencyjnej na dotychczasowym poziomie (2,5%). 
 
Ze świata 
 
Dziś o 10:30 opublikowany zostanie indeks Sentix dla strefy euro za luty. 
 
Wybuch epidemii koronawirusa stanowi „nowe ryzyko” dla prognozy wzrostu 
gospodarczego USA - ocenił zarząd Fed w półrocznym raporcie 
opublikowanym w piątek. W raporcie Fed ostrzega też przed zakłóceniami na 
globalnych rynkach. 
 
Liczba miejsc pracy w sektorach pozarolniczych w Stanach Zjednoczonych w 
styczniu 2020 r. wzrosła o 225 tys. wobec oczekiwanych 165 tys., 
wynagrodzenia godzinowe wzrosły w styczniu o 3,1% r/r i o 0,2% m/m vs. 
konsensus 3,0% i 0,3%. 
 
Zapasy amerykańskich hurtowników w styczniu spadły o 0,2% w ujęciu 
miesiąc do miesiąca, oczekiwano spadku wskaźnika o 0,1%. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

EUR-PLN, dane dzienne 

4,10

4,15

4,20

4,25

4,30

4,35

4,40

4,45

19-09 19-11 20-01  
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CHF-PLN, dane dzienne 
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Rynek walutowy i rynek akcji Komentarz 

poziom
zmiana 

dzienna

Rynek walutowy %

EUR-PLN 4,2741 0,39

USD-PLN 3,9011 0,62

CHF-PLN 3,9927 0,37

EUR-USD 1,0943 -0,34

Rynek akcji pkt %

WIG20 2 110 -0,07

DAX 13 514 -0,45

DJIA 29 103 -0,94

TOPIX 1 720 -0,72  

 

Brak oznak słabości rynku pracy w USA 
 
Wg opublikowanego w piątek raportu BLS w styczniu przybyło 225 tys. nowych 
miejsc pracy w sektorze pozarolniczym, przy konsensusie zakładającym 163 
tys. Spora pozytywna niespodzianka w dużej mierze wynikała z łagodniejszej 
zimy, która wspierała m.in. zatrudnienie w sektorze budowlanym. Stopa 
bezrobocia wzrosła do 3,6% z 3,5%, przy oczekiwaniach na poziomie 3,5%, co 
jednak wynikało ze wzrostu aktywności zawodowej, której poziomy są 
najwyższe od ’13. Nieco mocniej od oczekiwań rosła również stawka 
godzinowa, o 3,1% r/r (konsensus 3% r/r). Ogólnie rzecz biorąc dane można 
uznać za bardzo solidne i w obecnej sytuacji na pewno odsuwają widmo 
silniejszego spowolnienia w gospodarce USA. Niemniej na chwilę obecną rynki 
przesuwają zainteresowanie na odczyty figur makro za kolejne miesiące 1 
kwartału, w których powinny się już odbijać ewentualne skutki epidemii 
koronawirusa.  
 
Fed podsumowuje politykę monetarną w lutowym raporcie skierowanym 
do Kongresu. W kontekście gospodarki Fed widzi dalszą redukcję ryzyk 
wynikającą ze stabilizacji koniunktury za granicą i szans na poprawę w 
międzynarodowym handlu. Jakkolwiek zaznaczone zostało pojawienie się 
nowego zagrożenia dla wzrostu gospodarczego – epidemii koronawirusa. We 
wtorek i środę szef Fed, J. Powell, będzie omawiał raport przed Izbami 
Kongresu. 
 
EUR-USD zakończył tydzień spadkiem. Poprzedni tydzień był bardzo udany 
dla dolara. Miks spływających danych wspierał walutę USA, osłabiał euro, a na 
dodatek w tle wciąż pojawiały się przebłyski obaw o wpływ koronawirusa na 
globalny wzrost gospodarczy. Piątek miał podobny charakter – poranne słabe 

dane o grudniowej niemieckiej produkcji przemysłowej, potem dobre dane z 
amerykańskiego rynku pracy, a wszystko podlane sosem ryzyk związanych z 
koronawirusem, podkreślonych m.in. przez półroczny raport Fed na temat 
polityki monetarnej. W tym tygodniu flow informacji może być podobny, przy 
czym istotne dane zza oceanu zaczną spływać pod koniec tygodnia.  
 
Złoty jednak słabszy. Piątek przyniósł kontynuację czwartkowej deprecjacji 
krajowej waluty. Ruch napędzany był zaznaczającym się powrotem awersji do 
ryzyka na rynkach. W efekcie umacniał się dolar, gorzej radziły sobie waluty 
EM. Cały ubiegły tydzień przyniósł lekką korektę spadkową na EUR-PLN. W tym 
tygodniu wciąż aktualne globalne ryzyka mogą przeszkadzać złotemu w 
odrobieniu strat z końca ub. tygodnia. 
 
Dziesięciolatki mocniejsze o kolejne 6 p.b. Tym samym cały tydzień 
zakończył się spadkami rentowności na długim końcu krzywej obligacji. Spread 
do Bundów jest już poniżej 250 p.b. W piątek nieco mocniejsze były również 
rynki bazowe, rentowności Bunda obniżyły się o 2 p.b., a Treasuries o 7 p.b. W 
tym tygodniu oczekujemy stabilizacji na rynku FI. 
 
W tym tygodniu w czwartek opublikowane zostaną krajowe dane o bilansie 
płatniczym, a w piątek styczniowa inflacja CPI oraz PKB za 4 kwartał ‘19. 
Za granicą w czwartek KE opublikuje najnowsze prognozy, w USA spłyną dane 
o inflacji CPI za styczeń, a w piątek styczniowa sprzedaż detaliczna i wstępny 
indeks nastrojów konsumentów Uniwersytetu Michigan za luty.  
 
PKB USA w ujęciu zannualizowanym i komponenty 

2,00

2,25

2,50

2,75

3,00

3,25

3,50

3,75

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

16-01 17-01 18-01 19-01 20-01

Nowe miejsca pracy (tys., lo) Płaca godzinowa (%, r/r, po)

 
Źródło: Thomson Reuters 

 

Rynek pieniężny i rynek długu 

poziom
zmiana 

dzienna

Rynek pieniężny % p.b.

1M WIBOR 1,63 0

3M WIBOR 1,71 0

6M WIBOR 1,79 0

Obligacje skarbowe, PLN % p.b.

2Y 1,52 -1

5Y 1,77 -5

10Y 2,08 -6
 

poziom
zmiana 

dzienna

Spread PL vs DE p.b. p.b.

DE2Y 216 -1

DE5Y 237 -4

DE10Y 247 -4

Spread PL vs US p.b. p.b.

US2Y 12 4

US5Y 37 1

US10Y 51 1  
 

Krzywa rentowności PLN 
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PL 10Y Yield (%) lo; Spread PL10Y vs DE10Y po 
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Istotne wydarzenia w bieżącym tygodniu 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Godz. Kraj Wydarzenie Okres Aktualna Prognoza Poprzednio

Poniedziałek

2:30 Chiny Inflacja CPI r/r, % styczeń 5,4 4,9 4,5

10:30 strefa euro Indeks Sentix luty 5,9 7,6

Wtorek

0:00 Japonia Święto państwowe - dzień wolny

16:00 USA Prezes Fed przedstawia raport przed Izbą Reprezentantów

Środa

11:00 strefa euro Produkcja przemysłowa w.d.a. r/r, % grudzień -1,9 -1,5

13:00 USA Wnioski o kredyt hipoteczny, % luty 5,0

16:00 USA Prezes Fed przedstawia raport przed Senatem

16:30 USA Zmiana zapasów ropy, tys. brk luty 3355,0

20:00 USA Budżet federalny, mld USD styczeń -10,0 -13,3

Czwartek

8:00 Niemcy Inflacja CPI r/r, % styczeń 1,7 1,7

8:00 Niemcy Inflacja HICP r/r, % styczeń 1,6 1,6

14:00 Polska Saldo rachunku bieżącego, mln EUR grudzień -551,0 1457,0

14:30 USA Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych, tys. luty 210,5 202,0

14:30 USA Inflacja CPI r/r styczeń 2,4 2,3

14:30 USA Inflacja bazowa CPI r/r styczeń 2,2 2,3

Piątek

8:00 Niemcy PKB n.s.a., % 4Q 0,2 1,0

10:00 Polska Inflacja CPI r/r, % styczeń 4,1 3,4

10:00 Polska PKB n.s.a., % 4Q 3,0 3,9

11:00 strefa euro PKB s.a., % 4Q 1,0 1,0

11:00 strefa euro Bilans handlu zagranicznego s.a., mld EUR grudzień 20,7

14:30 USA Ceny importu styczeń -0,2 0,3

14:30 USA Sprzedaż detaliczna m/m, % styczeń 0,3 0,3

15:15 USA Produkcja przemysłowa m/m, % styczeń -0,2 -0,3

16:00 USA Indeks Uniwersytetu Michigan luty 99,3 99,8
 

 

 

s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo 
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo 
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych w okresie 
wst. - odczyt wstępny 
rew. - odczyt zrewidowany 
fin. - odczyt finalny 
 

 

Powyższy materiał został przygotowany przez Dział Analiz Makroekonomicznych Alior Bank SA. Właścicielem niniejszego opracowania jest Alior Bank Spółka 

Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 
0000305178, REGON: 141387142, NIP: 1070010731, kapitał zakładowy: 1 305 539 910 PLN (opłacony w całości). Powielanie bądź publikowanie niniejszego 

opracowania lub jego części bez pisemnej zgody Działu Analiz Makroekonomicznych Alior Bank S.A. jest zabronione. 

 

Niniejsze opracowanie jest wyrazem wiedzy oraz poglądów autorów i nie powinno być inaczej interpretowane. W szczególności informacje zawarte w niniejszym 

dokumencie nie stanowią rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie 

nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 
2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, ani usługi doradztwa inwestycyjnego. Usługa doradztwa inwestycyjnego jest świadczona na podstawie odrębnej 

umowy o doradztwo inwestycyjne.  

 

Podejmując decyzje inwestycyjne Klient powinien kierować się własną, niezależną oceną. Raport rynkowy stanowi jedynie jedno z dostępnych źródeł informacji, 

które Klient może wykorzystać. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za skutki swoich decyzji inwestycyjnych. 

 
Niniejszy raport wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień sporządzenia. Raport rynkowy został sporządzone z rzetelnością i starannością przy 

zachowaniu zasad metodologicznej poprawności, na podstawie ogólnodostępnych informacji, uznanych przez Dział Analiz Makroekonomicznych za wiarygodne. 

 

Źródłem danych są PAP, Thomson Reuters, Bloomberg, GPW, prasa finansowa i internetowe serwisy finansowo-ekonomiczne. 


