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EUR-USD, dane dzienne Informacje gospodarcze 
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W kraju: 
 
NBP od 30 marca będzie uczestnikiem rynku Treasury BondSpot Poland.  
 
Rząd będzie używał pieniędzy budżetowych do takiego stopnia, do jakiego 
będzie to konieczne, aby dać przekonanie rynkom co do stabilności polityki 
monetarnej, fiskalnej i regulacyjnej - premier M. Morawiecki. 
 
Sejm uchwalił w sobotę ustawę wspierającą firmy w związku z epidemią 
koronawirusa. Ustawa m.in. zwalnia mikrofirmy i samozatrudnionych z 
płacenia ZUS przez 3 miesiące, przewiduje także wypłacanie świadczenia 
postojowego. 
 
P. Borys z  PFR twierdzi, iż spadek polskiego PKB wyniesie  5-10% w II 
kwartale tego roku a w III kwartale rozpocznie się odbicie, przy czym będzie 
ono miało kształt raczej ścieżki U niż V. 
 
Ze świata 
 
Dziś o 11:00 opublikowany zostanie BCI - wskaźnik nastrojów Biznesowych w 
strefie euro za marzec.  
 
Dziś o 11:00 opublikowany zostanie ESI - wskaźnik klimatu ekonomicznego w 
strefie euro za marzec.  
 
Dziś o 14:00 opublikowane zostaną dane o inflacji CPI Niemiec - szacunek za 
marzec. 
 
Szefowa MFW K. Georgiewa powiedziała w piątek, że "jest oczywiste", iż 
globalna gospodarka wkroczyła w recesję, która będzie głęboka. Szczególnie 
zagrożone są gospodarki rozwijające się. 
 
Epidemia koronawirusa może zmniejszyć napływ globalnych bezpośrednich 
inwestycji zagranicznych (BIZ) o 30-40%. - agenda ONZ ds. handlu UNCTAD. 
 
Stopa bezrobocia w USA może osiągnąć szczyt na poziomie od 10 do 15%, po 
czym powinna spaść do 7-8% pod koniec roku – prezes Fed z Dallas R. 
Kaplan w wywiadzie dla Bloomberg TV. Dodał, że gospodarka USA znacznie 
się skurczy w II kw. 
 
Wydatki amerykańskich konsumentów w lutym poszły w górę o 0,2% m/m po 
wzroście o 0,2% m/m miesiąc wcześniej. 
 

Indeks poziomu optymizmu wśród konsumentów amerykańskich, 
opracowywany przez Uniwersytet Michigan, w marcu wyniósł 89,1.  
 
Włoski minister zdrowia R. Speranza potwierdził w niedzielę wcześniejsze 
zapowiedzi, że obowiązujące do 3 kwietnia w kraju ograniczenia możliwości 
wychodzenia z domu i inne kroki będą przedłużone. Jak zaznaczył, okres ten 
nie będzie krótki. 

 

EUR-PLN, dane dzienne 

4,00

4,10

4,20

4,30

4,40

4,50

4,60

4,70

19-11 20-01 20-03  
   

USD-PLN, dane dzienne 

3,50

3,60

3,70

3,80

3,90

4,00

4,10

4,20

4,30

4,40

19-11 20-01 20-03  
 

CHF-PLN, dane dzienne 
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Rynek walutowy i rynek akcji Komentarz 

poziom
zmiana 

dzienna

Rynek walutowy %

EUR-PLN 4,5332 0,39

USD-PLN 4,0727 -0,50

CHF-PLN 4,2760 0,87

EUR-USD 1,1140 1,02

Rynek akcji pkt %

WIG20 1 476 -1,08

DAX 9 633 -3,68

DJIA 21 637 -4,06

TOPIX 1 436 -1,64  

 

Fitch podtrzymuje rating Polski 
 
W piątek agencja Fitch Ratings potwierdziła rating Polski na poziomie A- z 
perspektywą stabilną. Fitch oczekuje hamowania polskiego PKB w związku z 
epidemią Covid-19 do 1,8% r/r w ’20 (wcześniej 3,3% r/r) oraz odbicia do 
3,2% r/r w ’21. Deficyt sektora gg w relacji do PKB wyniesie 5% w ’20 i 3,3% 
w ’21, a dług sektora gg/PKB wyniesie odpowiednio 54,3% w ’20 i 52,1% w 
’21. Jakkolwiek prognozy agencji wydają się na chwilę obecną bardzo 
optymistycznym scenariuszem (agencja widzi istotne downside risks), to jest 
to pozytywna informacja dla polskich obligacji. 
 
Zaczęły spływać pierwsze dane o inflacji w strefie euro. Dziś rano 
publikowany był hiszpański indeks cen HICP. To jedne z pierwszych twardych 
danych ze strefy euro z okresu uderzenia epidemii. Odczyt hiszpański pokazał 
spadek inflacji z 0,9% r/r w lutym do 0,2% r/r w marcu, zatem póki co 
zauważalny jest dezinflacyjny efekt Covid-19, oczywiście w dużej mierze 
napędzany spadającymi cenami ropy. Dziś przed nami jeszcze m.in. publikacja 
HICP dla Niemiec. 
 
EUR-USD kończy tydzień powyżej 1,11. Rollercoaster na głównej parze 
trwa. Ub. tydzień, po działaniach Fed na rzecz płynności dolarowej, 
przeprowadzonych w koordynacji z bankami centralnymi z całego świata, dolar 
wyraźnie się osłabiał. To pomogło EUR-USD odrabiać straty w szybkim tempie i 
kurs podniósł się z okolic 1,07 do 1,11. W tym tygodniu publikowany będzie 
szereg danych z USA, te jednak wciąż pozostają na dalszym planie. Obecna 
percepcja sprzyja euro w sytuacji utrzymania zaufania do działań banków 
centralnych (nie będzie implozji na EM, nie będzie credit crunch). Ponowny 
odwrót do dolara uwarunkowany jest prawdopodobnie powrotem panic mode. 

 
EUR-PLN konsoliduje się blisko szczytów. W piątek kurs pary wahał się 
pomiędzy 4,50 i 4,55. Jak na ostatnie tygodnie zmienność była ograniczona, co 
oddawało względne uspokojenie nastrojów na rynkach. Koszyk walut EM 
zakończył dzień neutralnie, co summa summarum oznaczało, iż tydzień 
zamknął się na plusie dla indeksu MSCI EM Currency. W tym tygodniu 
oczekujemy dalszej stabilizacji kursu złotego.  
 
Krajowe dziesięciolatki w stabilizacji. Kolejny dzień rentowności 
benchmarku konsolidowały się w okolicy 1,8%. Na rynkach bazowych w piątek 
doszło do wyraźnego umocnienia Bundów o 12 p.b., a Treasuries o ok. 6 p.b. 
Spread krajowych dziesięciolatek do Bunda wzrósł do 232 p.b. Obligacje 
peryferii strefy euro w piątek pozostawały stabilne. W nowy tydzień wchodzimy 
z informacjami o wydłużaniu lockdownów m.in. w USA i Włoszech. Przy 
agresywnym luzowaniu monetarnym Fed i EBC informacje te powinny sprzyjać 
wycenom długu. 
 
W tym tygodniu kraju GUS poda wstępne dane dotyczące marcowej inflacji 
(wtorek), Markit opublikuje wskaźnik PMI dla przemysłu (środa). 
Za granicą opublikowane zostaną wskaźniki koniunktury gospodarczej w strefie 
euro za marzec, wstępna inflacja HICP w Niemczech za marzec (poniedziałek), 
chiński PMI przemysłu za marzec, indeks nastrojów konsumentów Conference 
Board za marzec (wtorek), raport ADP i ISM przemysłu za marzec (środa), 
cotygodniowe dane o nowych wnioskach o zasiłki w USA (czwartek), oraz 
raport z amerykańskiego rynku pracy i ISM usług za marzec (piątek). 

 
Inflacja HICP, Hiszpania (%, r/r) 
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Źródło: Thomson Reuters 

 

Rynek pieniężny i rynek długu 

poziom
zmiana 

dzienna

Rynek pieniężny % p.b.

1M WIBOR 1,14 0

3M WIBOR 1,17 -1

6M WIBOR 1,19 0

Obligacje skarbowe, PLN % p.b.

2Y 1,16 24

5Y 1,39 9

10Y 1,83 3
 

poziom
zmiana 

dzienna

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

DE2Y 186 30

DE5Y 204 19

DE10Y 232 15

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

US2Y 90 25

US5Y 96 14

US10Y 109 10  
 

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

13:00 Niemcy Inflacja CPI r/r, % marzec 1,3 1,7

13:00 Niemcy Inflacja HICP r/r, % marzec 1,3 1,7

Wtorek

0:30 Japonia Stopa bezrobocia, % luty 2,4 2,4

0:50 Japonia Sprzedaż detaliczna r/r, % luty -1,5 -0,4

0:50 Japonia Produkcja przemysłowa n.s.a. r/r, % luty -4,8 -2,3

8:55 Niemcy Stopa bezrobocia, % marzec 5,1 5,0

9:00 Polska Inflacja CPI r/r, % marzec 4,4 4,7

10:00 strefa euro Inflacja HICP r/r, % marzec 0,8 1,2

14:00 USA Indeks cen domów S&P/Case-Shiller, % styczeń 3,3 2,9

15:00 USA Indeks zaufania konsumentów Conference Board  marzec 110,0 130,7

Środa

2:45 Chiny Indeks PMI dla przemysłu marzec 45,0 40,3

7:00 Niemcy Sprzedaż detaliczna n.s.a. r/r, % luty 1,5 2,1

8:00 Polska Indeks PMI dla przemysłu marzec 45,2 48,2

8:50 Francja Indeks PMI dla przemysłu marzec 42,9 49,8

8:55 Niemcy Indeks PMI dla przemysłu marzec 45,5 48,0

9:00 strefa euro Indeks PMI dla przemysłu marzec 44,7 49,20

10:00 strefa euro Stopa bezrobocia, % luty 7,4 7,4

12:00 USA Wnioski o kredyt hipoteczny, % marzec -29,4

13:15 USA Raport ADP, tys. marzec -150,0 182,8

14:45 USA Indeks PMI dla przemysłu marzec 48,0 50,7

15:00 USA Indeks ISM dla przemysłu marzec 45,0 50,1

15:30 USA Zmiana zapasów ropy, tys. brk marzec 1623,0

Czwartek

10:00 strefa euro Inflacja producencka PPI r/r, % luty -0,8 -0,5

12:30 USA Raport Challengera r/r, % marzec -26,3

13:30 USA Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych, tys. luty 3150,0 3283,0

13:30 USA Bilans handlu zagranicznego  mld USD luty -40,0 -45,3

15:00 USA Zamówienia na dobra bez środków trans. m/m, % luty -0,6 -0,6

15:00 USA Zamówienia na dobra trwałego użytku m/m, % luty 1,2 1,2

15:00 USA Zamówienia w przemyśle m/m, % luty 0,2 -0,5

Piątek

2:45 Chiny Indeks PMI dla usług marzec 39,0 26,5

8:50 Francja Indeks PMI dla usług marzec 29,0 29,0

8:55 Niemcy Indeks PMI dla usług marzec 34,3 34,5

9:00 strefa euro Indeks PMI dla usług marzec 28,2 28,4

10:00 strefa euro Sprzedaż detaliczna w.d.a. r/r, % luty 1,7 1,7
 

 

 

 
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 
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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. 


