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EUR-USD, dane dzienne Informacje gospodarcze 
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W kraju 
 
Lockdown osłabił oczekiwania na ożywienie w I półroczu; w 2021 roku wzrost 
PKB Polski będzie na poziomie 3-3,5% – członek RPP J. Kropiwnicki. 
 
Uruchomiliśmy dodatkowe pół miliona terminów na kwiecień, bo chcemy 
przesunąć na kwiecień szczepienia wszystkich osób powyżej 60 roku życia, 
które dziś mają terminy wyznaczone na maj - powiedział w piątek szef KPRM 
M. Dworczyk. 
 
W pierwszym pełnym tygodniu po świętach, czyli między 12 a 18 kwietnia 
osiągniemy, prędkość miliona szczepień tygodniowo – poinformował w piątek 
szef KPRM, pełnomocnik rządu ds. szczepień M. Dworczyk. 
 
Agencja S&P Global Ratings nie opublikowała w piątek nowego raportu w 
sprawie ratingu Polski, ale dokonała jego okresowego przeglądu. Ocena 
kredytowa Polski wg S&P pozostaje na poziomie "A-" z perspektywą stabilną. 
 
Ze świata 
 
Dziś o 11:00 opublikowane zostaną dane o stopie bezrobocia w strefie euro 
za luty.  
 
Liczba miejsc pracy w sektorach pozarolniczych w Stanach Zjednoczonych 
wzrosła w marcu o 916 tys. wobec oczekiwanej zwyżki o 647 tys. i wobec 
wzrostu o 558 tys. miesiąc wcześniej po rewizji z 379 tys. - podał 
amerykański Departament Pracy. Stopa bezrobocia w USA wyniosła 6%, 
oczekiwano 6% wobec 6,2% miesiąc wcześniej. 
 
Wskaźnik aktywności w usługach w USA w marcu wyniósł 63,4, wobec 55,3 w 
poprzednim miesiącu – ISM. 
 
 
 
 
 

 

EUR-PLN, dane dzienne 
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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 4,5839 -0,04

USD-PLN 3,8802 -0,61

CHF-PLN 4,1516 0,00

EUR-USD 1,1811 0,42

Rynek akcji pkt %

WIG20 1954 0,00

DAX 15 107 0,00

SP500 4 078 1,59

TOPIX 1 984 0,67  

 
Świąteczny zwrot 
 
W okresie około-świątecznym zamarkowane zostało odwrócenie tendencji w 
kilku dominujących w marcu trendach. Po pierwsze obecna fala epidemii w 
Polsce prawdopodobnie minęła punt kulminacyjny. 7-dniowa średnia 
potwierdzonych zachorowań cofnęła się z ok. 29 tys. (1 kwietnia) w rejon 26 
tys. Oczywiście teraz będzie jeszcze trwało wyczekiwanie na efekty nasilonych 
kontaktów społecznych w okresie świątecznym. Po drugie przerwane zostało 
osłabienie złotego. EUR-PLN po wejściu na najwyższe poziomy od 2009 r. (z 
końcem marca kurs przekraczał 4,67) cofnął się pod 4,60. I wreszcie po trzecie 
– tu już wymiar globalny – dolar przestał się umacniać pomimo wciąż 
sprzyjających danych makro.  
 
Mocne dane z USA. W piątek opublikowany został rządowy raport z rynku 

pracy w Stanach za marzec. W sektorach pozarolniczych przybyło 916 tys. 
etatów przy oczekiwaniach rzędu 650 tys. Dodatkowo w górę został 
zrewidowany odczyt za luty (z 379 tys. do 468 tys.). Stopa bezrobocia zgodnie 
z oczekiwaniami spadła z 6,2% do 6%. Dane były b. dobre i potwierdzają, iż 
otwieranie gospodarki amerykańskiej trwa w najlepsze.  
 
Dolar słabszy pomimo świetnych danych z USA. W piątek wielkanocny 
opublikowane zostały dużo lepsze od oczekiwań marcowe dane z 
amerykańskiego rynku pracy, a w poniedziałek wyraźnie bijący konsensus 
marcowy indeks ISM dla usług. Mimo to dolar w okresie około-świątecznym 
przeszedł w fazę korekty spadkowej. Taka reakcja sugeruje, iż potencjał 
umocnienia amerykańskiej waluty, wynikający z bieżącej poprawy koniunktury 
w USA, może być na wyczerpaniu. Aczkolwiek na dalsze wnioski warto 
poczekać na powrót do gry inwestorów ze Starego Kontynentu. Wstępnie 
można jednak założyć, iż wyznaczone w ub. środę minimum na EUR-USD (ok. 
1,17) powinno stanowić podstawę do walki o wyhamowanie deprecjacji euro 
względem dolara. Tym bardziej, iż wsparcie 1,16 jest już bardzo blisko.   
 
Wyraźniejsze umocnienie złotego. Krajowa waluta w ostatnich dniach 
korzystała z dwóch sprzyjających czynników: korekty spadkowej na dolarze 
oraz odwrócenia trendu epidemii w Polsce. W rezultacie EUR-PLN cofnął się 
pod 4,60. Pozostałe elementy słabości złotego (polityka NBP oraz problem 
kredytów CHF) są jednak wciąż aktualne, co może hamować tendencje 
spadkowe tej pary. Tak czy inaczej punkt kulminacyjny wzrostów EUR-PLN 
prawdopodobnie jest za nami. Jeśli wyrok SN w sprawie kredytów CHF 
(posiedzenie zaplanowane na 13 kwietnia) nie będzie jednoznacznie szkodliwy 
dla systemu bankowego długoterminowe korzystne dla złotego fundamenty 
powinny coraz mocniej wspierać kurs PLN. 
 
Dziesięciolatki powyżej 1,6%. Przed przerwą świąteczną rentowności 
polskich obligacji rosły. W przypadku 2-latek znalazły się w okolicy 0,12% (+5 
p.b.), 5-latek 0,94% (+10 p.b.) i 10-latek 1,6% (+3 p.b.). Polski dług 
wyróżniał się słabością na tle rynków bazowych. Bundy na koniec ub. tygodni 
umocniły się, podobnie Treasuries. Spread 10-latek do Bunda jest na 
podwyższonym poziomie (193 p.b.) co powinno redukować potencjał do 
dalszego osłabienia na długim końcu.  
 
W tym tygodniu w Polsce odbędzie się posiedzenie RPP (środa) i poznamy 
decyzję w sprawie dalszego kształtu polityki pieniężnej. Oczekujemy 
utrzymania stóp procentowych na dotychczasowym poziomie. Dla uczestników 
rynku nadal kluczowe będą statystyki epidemii. Początek kwietnia zamarkował 
przesilenie w obecnej fali. 
Za granicą we wtorek opublikowane zostaną dane o stopie bezrobocia w 
strefie euro za luty. Oczekiwane jest jej utrzymanie na poziomie 8,1%. W 
środę publikowane będą marcowe PMI usług dla krajów strefy euro. Poznamy 

też minutes z ostatniego posiedzenia FOMC. W czwartek opublikowane zostaną 
lutowe dane o zamówieniach w przemyśle niemieckim, inflacja PPI w strefie 
euro za luty oraz cotygodniowe dane o zasiłkach dla bezrobotnych w USA. Poza 
tym EBC pokaże minutes z marcowego posiedzenia. Piątek przyniesie kolejne 
lutowe dane z Niemiec: produkcję przemysłową i bilans handlowy, a także 
marcowy odczyt PPI dla USA. 
 

 

Rynek pieniężny i rynek długu 

poziom
zmiana 

dzienna

Rynek pieniężny % p.b.

1M WIBOR 0,18 0

3M WIBOR 0,21 0

6M WIBOR 0,25 0

Obligacje skarbowe, PLN % p.b.

2Y 0,13 5

5Y 0,95 10

10Y 1,60 3
 

poziom
zmiana 

dzienna

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

DE2Y 84 5

DE5Y 160 10

DE10Y 193 3

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

US2Y -4 3

US5Y 0 7

US10Y -12 -1  
 

Krzywa rentowności PLN 
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Polskie dziesięciolatki – spread do Bunda 
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Źródło: Refinitv, opracowanie własne 
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Istotne wydarzenia w bieżącym tygodniu 
 

 

 

 

 

 

Godz. Kraj Wydarzenie Okres Aktualna Prognoza Poprzednio

Poniedziałek

0:00 Europa Dzień wolny m.in. Polska, Niemcy, Francja, Hiszpania

0:00 Chiny Dzień wolny

14:30 USA Zamówienia na dobra bez środków trans. m/m, % luty -0,9 -0,9 -0,9

14:30 USA Zamówienia na dobra trwałego użytku m/m, % luty -1,2 -1,1 -1,2

15:45 USA Indeks PMI dla usług marzec 60,4 60,2 60,4

16:00 USA Indeks ISM dla usług marzec 63,7 59,0 55,3

16:00 USA Zamówienia w przemyśle m/m, % luty -0,8 -0,5 2,7

Wtorek

3:45 Chiny Indeks PMI dla usług marzec 54,3 52,0 51,5

10:30 strefa euro Indeks Sentix kwiecień 7 5

11:00 strefa euro Stopa bezrobocia, % luty 8,1 8,1

Środa

0:00 Polska Decyzja RPP ws. stóp procentowych, % kwiecień 0,1 0,1

9:50 Francja Indeks PMI dla usług marzec 47,8 47,8

9:55 Niemcy Indeks PMI dla usług marzec 50,8 50,8

10:00 strefa euro Indeks PMI dla usług marzec 48,8 48,8

13:00 USA Wnioski o kredyt hipoteczny, % kwiecień -2,2

14:30 USA Bilans handlu zagranicznego  mld USD luty -71 -68

16:00 Polska Komunikat po posiedzeniu RPP kwiecień

16:30 USA Zmiana zapasów ropy, tys. brk kwiecień -2000 -876

20:00 USA Protokół z posiedzenia FOMC marzec

Czwartek

8:00 Niemcy Zamówienia w przemyśle w.d.a. r/r, % luty 5,1 6,1

11:00 strefa euro Inflacja producencka PPI r/r, % luty 1,3 0,0

13:30 strefa euro Protokół z posiedzenia EBC marzec

14:30 USA Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych, tys. kwiecień 682,5 719,0

Piątek

3:30 Chiny Inflacja CPI r/r, % marzec 0,3 -0,2

8:00 Niemcy Produkcja przemysłowa w.d.a. r/r, % luty -2,5 -3,9

8:00 Niemcy Bilans handlu zagranicznego s.a., mld EUR 4Q 20,1 13,8

14:30 USA Inflacja PPI r/r, % marzec 3,8 2,8
 

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. 


