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EUR-USD, dane dzienne Informacje gospodarcze 
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W kraju 
 
Liczba upadłości i restrukturyzacji firm w Polsce I połowie 2020 roku spadła o 
3% - Coface.  
 
Resort rodziny szacuje, że w czerwcu przybyło ok. 18 tys. osób bezrobotnych 
– poinformowała w czwartek minister rodziny, pracy i polityki społecznej M. 
Maląg. Dodała, że według danych resortu w końcu tego roku stopa bezrobocia 
będzie jednocyfrowa.  
 
Ze świata 
 
Dziś w USA dzień wolny. 
 
W czerwcu nastąpiła odbudowa napływu kapitału na rynki wschodzące – IIF. 
 
Indeks cen żywności na świecie w czerwcu wzrósł do 93,2 pkt. z 91,1 pkt. w 
maju – FAO.  
 
Po konsultacjach ze stolicami UE szef Rady Europejskiej utrzymuje 
propozycję, by UE przeznaczyła na odbudowę po koronakryzysie 750 mld 
euro, ale chce zmienić klucz rozdziału tych środków - wysokie rangą źródło 
unijne.  
 
Przewodnicząca KE Ursula von der Leyen organizuje w przyszłym tygodniu 
spotkanie z kanclerz Niemiec Angelą Merkel, szefami Rady Europejskiej i 
Parlamentu Europejskiego, Charlesem Michelem i Davidem Sassolim, by 
przygotowywać grunt pod porozumienie ws. budżetu UE. 
 
Kanclerz Niemiec Angela Merkel wezwała przywódców Unii Europejskiej do 
osiągnięcia już latem porozumienia w sprawie wieloletniego budżetu i 
funduszu odbudowy, podkreślając, że UE boryka się z najtrudniejszą sytuacją 
w swej historii. 
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USD-PLN, dane dzienne 
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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 4,4595 -0,32

USD-PLN 3,9684 -0,16

CHF-PLN 4,1972 -0,13

EUR-USD 1,1238 -0,11

Rynek akcji pkt %

WIG20 1 804 1,78

DAX 12 608 2,84

DJIA 25 827 0,36

TOPIX 1 552 0,62  

 
Odbudowa rynku pracy w USA postępuje 
 
Publikowane wczoraj czerwcowe dane z rynku pracy w USA zaskoczyły 
pozytywnie. Środowe liczby od ADP przygotowały raczej na podobny do 
majowego odczyt, czyli przyrost miejsc pracy na poziomie ok. 3 mln w 
sektorze prywatnym. Tymczasem w ub. miesiącu dodane zostało ok. 4,8 mln 
etatów, podobnie w sektorze pozarolniczym. Stopa bezrobocia spadła do 
11,1% z 13,3%. Pomimo odbudowy rynku pracy w dwóch poprzednich 
miesiącach liczba bezrobotnych jest obecnie o 12 mln większa niż w lutym, a 
stopa bezrobocia pozostaje wyższa od tej notowanej w kryzysie sprzed dekady 
(ok. 9%). Oczywiście w dół poszła dynamika płacy godzinowej co jest m.in. 
pochodną faktu, iż odbudowa na rynku pracy trwa głównie w obszarach 
najbardziej dotkniętych kryzysem – słabiej płatnych etatach w sektorze usług. 
Trwa powolna odbudowa udziału siły roboczej – w czerwcu odsetek ten wzrósł 

o 0,7 p.p. do 61,5 %, ale pozostaje wciąż 1,9 p.p. poniżej poziomu z lutego. 
Pozytywną wymowę wczorajszego miesięcznego raportu osłabiają 
cotygodniowe dane o nowych zasiłkach dla bezrobotnych. Te wyraźnie 
wyhamowują spadki, co może być pokłosiem odrodzenia epidemii w USA. 
 
Krajowy rynek pracy ma się nadspodziewanie dobrze. MRPiPS szacuje, iż 
w czerwcu przybyło zaledwie ok. 18 tys. zarejestrowanych bezrobotnych netto. 
Tym samym nie materializuje się oczekiwana przez nas nowa fala napływu 
bezrobotnych w wyniku redukcji etatów z końca marca. Jednocześnie to by 
oznaczało, iż stopa bezrobocia podniesie się zapewne nieznacznie – do 6,1% z 
6% w maju (przy naszej prognozie 6,6%). W nadchodzących miesiącach 
wzrost bezrobocia rejestrowanego nadal będzie ograniczony m.in. przez Tarczę 
Antykryzysową. 
 
A. Merkel akcentuje przejęcie przez Niemcy przewodnictwa w Radzie 
UE. Kanclerz naszego zachodniego sąsiada zapewniła, iż będzie dokładała 
wszelkich starań aby warunki nowego budżetu UE zostały dopięte jeszcze w 
lipcu. Dotychczasowa propozycja dodatkowych 750 mld euro na fundusz po 
epidemicznej odbudowy, finansowanych ze wspólnego państw UE, będzie 
zapewne trudna do przeforsowania. Proponowany klucz rozdysponowania 
środków faworyzował kraje najbardziej dotknięte Covid, co oczywiście budzi 
sprzeciw części pozostałych państw członkowskich. Niemniej szanse na finalny 
sukces planu są niemałe, gdyż ten ma wsparcie największych sił w UE 
(Niemcy, Francja), a zasygnalizowana determinacja Merkel to dobry znak.  
 
Dolar umocnił się po niezłych danych z rynku pracy. Wczorajsza 
pozytywna niespodzianka w danych z USA sprowadziła kurs EUR-USD na 
niższe poziomy. Przejściowo główna para dobijała do 1,13, po publikacji zwyżki 
zostały zniwelowane i kurs wrócił pod 1,1250. Póki co jest nadzieja, iż 
„gospodarcze żniwo” odrodzenia epidemii w USA będzie umiarkowane. Dziś 
dzień bez Amerykanów, co zapewne zredukuje zmienność. Poranny b. dobry 
czerwcowy PMI usług z Chin nie pozwoli wyparować dobrym nastrojom, co 
może lekko premiować euro.  
 
Złoty odrobił część strat, przy niezłych nastrojach na rynkach. W 
rezultacie EUR-PLN cofnął się w okolice 4,46. Ruch został wsparty mocniejszym 
indeksem walutowym MSCI EM oraz utrzymujących się pozytywnych 
tendencjach w regionie. Dziś na rynku zobaczymy zapewne nieco marazmu 
pod nieobecność Amerykanów, a generalne nastroje powinny wciąż lekko 
sprzyjać złotemu. 
 
W czwartek doszło do umocnienia dłuższego końca. Rentowności 5-latek 
poszły o 5 p.b. w dół, a 10-latek o 6 p.b. Na krótszym końcu bez istotnych 
zmian. Na rynkach bazowych doszło do wyhamowania spadków, ale i tak 
relatywnie POLGB10Y zyskały więcej i spread do Bunda zmniejszył się o 3 p.b., 

do 178 p.b. Dziś długi koniec może oddać część wczorajszych zdobyczy.  
 
W piątek w USA dzień wolny, a w kalendarium finalne PMI usług dla Niemiec i 
Francji oraz pierwsze odczyty m.in. dla Włoch i Hiszpanii. 
 
 
 
 

 

Rynek pieniężny i rynek długu 

poziom
zmiana 

dzienna

Rynek pieniężny % p.b.

1M WIBOR 0,23 0

3M WIBOR 0,26 0

6M WIBOR 0,28 0

Obligacje skarbowe, PLN % p.b.

2Y 0,15 -1

5Y 0,71 -5

10Y 1,36 -6
 

poziom
zmiana 

dzienna

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

DE2Y 82 0

DE5Y 139 -1

DE10Y 178 -3

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

US2Y -1 0

US5Y 42 -3

US10Y 68 -5  
 

Krzywa rentowności PLN 
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Polskie dziesięciolatki – spread do Bunda 
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Źródło: Thomson Reuters 
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Istotne wydarzenia w bieżącym tygodniu 
 

 

 

 

 

 

Godz. Kraj Wydarzenie Okres Aktualna Prognoza Poprzednio

Poniedziałek

1:50 Japonia Sprzedaż detaliczna r/r, % maj -12,3 -11,6 -13,7

8:00 Niemcy Inflacja CPI r/r, % czerwiec 0,9 0,6 0,6

8:00 Niemcy Inflacja HICP r/r, % czerwiec 0,8 0,6 0,5

Wtorek

1:30 Japonia Stopa bezrobocia, % maj 2,9 2,8 2,6

6:30 Japonia Produkcja przemysłowa n.s.a. r/r, % maj -25,9 -23,1 -15,0

10:00 Polska Inflacja CPI r/r, % czerwiec 3,3 2,8 2,9

11:00 strefa euro Inflacja HICP r/r, % czerwiec 0,3 0,2 0,1

15:00 USA Indeks cen domów S&P/Case-Shiller, % kwiecień 4,0 3,8 3,9

16:00 USA Indeks zaufania konsumentów Conference Board  czerwiec 98,1 91,5 85,9

Środa

3:45 Chiny Indeks PMI dla przemysłu czerwiec 51,2 50,5 50,7

0:00 Niemcy Sprzedaż detaliczna n.s.a. r/r, % maj 3,8 -3,2 -6,5

9:00 Polska Indeks PMI dla przemysłu czerwiec 47,2 46,1 47,2

9:15 Francja Indeks PMI dla przemysłu czerwiec 52,3 52,1 40,6

9:55 Niemcy Stopa bezrobocia, % czerwiec 6,4 6,5 6,3

9:30 Niemcy Indeks PMI dla przemysłu czerwiec 45,2 44,6 36,6

10:00 strefa euro Indeks PMI dla przemysłu czerwiec 47,4 46,9 39,40

13:00 USA Wnioski o kredyt hipoteczny, % czerwiec -1,8 -8,7

13:30 USA Raport Challengera r/r, % czerwiec 305,5 577,8

14:15 USA Raport ADP, tys. czerwiec 2368,6 2900,0 3065,0

15:45 USA Indeks PMI dla przemysłu czerwiec 49,8 49,6 39,8

16:00 USA Indeks ISM dla przemysłu czerwiec 52,6 49,8 43,1

16:30 USA Zmiana zapasów ropy, tys. brk czerwiec -7195,0 -500,0 1442,0

20:00 USA Protokół z posiedzenia FOMC czerwiec

Czwartek

11:00 strefa euro Inflacja producencka PPI r/r, % maj -5,0 -4,5 -4,5

11:00 strefa euro Stopa bezrobocia, % maj 7,4 7,7 7,3

14:30 USA Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych, tys. czerwiec 1427,0 1350,0 1480,0

14:30 USA Bilans handlu zagranicznego  mld USD luty -54,6 -53,2 -49,8

14:30 USA Stopa bezrobocia, % czerwiec 11,1 12,5 13,3

14:30 USA Zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym, tys. czerwiec 4800,0 3230,0 2699,0

14:30 USA Zmiana zatrudnienia w sektorze prywatnym, tys. czerwiec 4767,0 3000,0 3232,0

14:30 USA Zamówienia na dobra bez środków trans. m/m, % maj 3,7 4,0 3,7

14:30 USA Zamówienia na dobra trwałego użytku m/m, % maj 15,7 15,8 15,7

16:00 USA Zamówienia w przemyśle m/m, % maj 8,0 8,6 -13,5

Piątek

3:45 Chiny Indeks PMI dla usług czerwiec 58,4 53,2 55,0

9:50 Francja Indeks PMI dla usług czerwiec 50,3 50,3

9:55 Niemcy Indeks PMI dla usług czerwiec 45,8 45,8

10:00 strefa euro Indeks PMI dla usług czerwiec 47,3 47,3

USA Dzień wolny

 
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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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 
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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. 


