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EUR-USD, dane dzienne Informacje gospodarcze 
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W kraju 
 
Dziś o 10:00 GUS opublikuje dane o stopie bezrobocia za maj.   
 
Dziś o 14:00 NBP opublikuje dane o podaży pieniądza M3 za maj.  
 
Dziś MF zorganizuje przetarg zamiany obligacji skarbowych. MF sprzeda 
papiery OK0423/PS1026/WZ1126/WZ1131/DS0432. Obligacje odkupowane 
PS0721/DS1021/PS0422. 
 
To jeszcze nie jest moment reakcji polityki pieniężnej na sytuację w 
gospodarce - prezes NBP A. Glapiński, cytowany przez portal wPolityce.pl. 
 
Podejście "wait and see" w polityce monetarnej jest jednym właściwym do 
czasu aż gospodarka wróci do poziomu sprzed pandemii - dla Bloomberg 
członek RPP J. Żyżyński. Z jego wypowiedzi wynika, że nie jest on 
zwolennikiem symbolicznych podwyżek stóp procentowych, które są 
postulowane przez niektórych członków Rady. 
 
W Polsce stwierdzono w ciągu doby łącznie 165 nowych i potwierdzonych 
przypadków zakażenia koronawirusem, zmarło 35 osób, zaszczepiono 323 
071 osób - poinformowało w środę Ministerstwo Zdrowia. Łącznie odnotowano 
do tej pory 2 879 192 zakażenia, 74 893 zgony i 27 078 372 szczepienia. 
 
Ze świata 
 
Dziś o 10:00 opublikowany zostanie czerwcowy indeks Ifo dla Niemiec. 
 
Dziś o 13:00 – BoE podejmie decyzję ws. stóp procentowych w Wielkiej 
Brytanii.  
 
Dziś o 14:30 w USA opublikowane zostaną tygodniowe dane o zasiłkach dla 
bezrobotnych. 
 
Dziś o 14:30 w USA opublikowane zostaną majowe dane o zamówieniach na 
dobra trwałego użytku. 
 
Narodowy Bank Czeski (CNB) podniósł główną stopę procentową, 
dwutygodniową stopę repo, o 25 p.b. do 0,50%. 
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Rynek walutowy i rynek akcji Komentarz 

poziom
zmiana 

dzienna

Rynek walutowy %

EUR-PLN 4,5309 0,46

USD-PLN 3,7982 0,56

CHF-PLN 4,1274 0,37

EUR-USD 1,1925 -0,11

Rynek akcji pkt %

WIG20 2234 0,65

DAX 15 456 -1,27

SP500 4 242 -0,12

TOPIX 1 949 -0,58  

 
CNB staje po stronie jastrzębi 
 
Wczoraj Bank Czech podniósł referencyjną stopę procentową, zgodnie z 
oczekiwaniami, o 25 p.b. do 0,5%. To już drugi bank centralny w regionie (po 
Węgrzech), który reaguje na ostatnie wybicie inflacji zacieśnianiem polityki 
monetarnej. Szef CNB, J. Rusnok, powiedział, iż zdaje sobie sprawę, że presja 
inflacyjna ma w dużej mierze egzogeniczne źródła, ale po pierwsze uważa, iż część z 
nich stanie się permanentnym elementem post-pandemicznego krajobrazu 
gospodarki, a po drugie chce zredukować ich wpływ na rosnące oczekiwania 
inflacyjne. Z jego wypowiedzi można wnioskować, iż w tym roku zobaczymy jeszcze 
2 podwyżki stóp. Naszym zdaniem wpływ decyzji o rozpoczęciu podwyżek stóp w 
Czechach i na Węgrzech na działania RPP jest ograniczony. Dostarcza pewnego 
czynnika niepewności w ocenie charakteru obserwowanych zjawisk inflacyjnych (w 
skrócie: przejściowe czy też nie), ale jednocześnie wypowiedzi członków RPP 
sugerują determinację w przeczekaniu obserwowanego uderzenia inflacji i 
pozostawienie sobie dłuższego czasu na ocenę sytuacji, również pod kątem 
zagrożeń epidemicznych. 
 
J. Żyżyński zwolennikiem ‘wait and see’. Członek RPP kojarzony z gołębim 
skrzydłem wczoraj w wywiadzie dla Bloomberga stwierdził, iż nie jest zwolennikiem 
symbolicznych podwyżek stóp procentowych. Z jego wypowiedzi wynika, iż ten rok i 
początek ’22 uważa za okres poważnego testu dla gospodarki, w trakcie którego 
polityka monetarna powinna stanowić wsparcie. Uznajemy, iż wypowiedź wspiera 
nasz bazowy scenariusz rozpoczęcia cyklu podwyżek stóp w 2Q’22.  
 
Lekkie pogorszenie nastrojów konsumentów. Wczoraj GUS przedstawił wyniki 
czerwcowego badania koniunktury konsumenckiej. Z tych wynika, iż zarówno 
wskaźnik bieżący (BWUK) jak i wyprzedzający zahamowały poprawę. W pierwszym 
przypadku odnotowane zostało cofnięcie z -14,6 do -14,8, w drugim z -8,9 do -9. 
Pogorszyły się m.in. oceny przyszłej sytuacji gospodarczej kraju oraz kondycji 
finansowej badanych – tu zarówno bieżącej jak i przyszłej. Naszym zdaniem w 
badaniu mogą się odbijać obawy o inflację, konsumującą dochody gospodarstw 
domowych, gdyż jednocześnie nadal wyraźnie poprawiają się oczekiwania co do 
sytuacji na rynku pracy. 
 
PMI sugeruje przyspieszenie ożywienia i inflacji w usługach strefy euro. 
Wczoraj publikowany były wstępne czerwcowe PMI dla strefy euro, Niemiec i Francji. 
W przypadku sektora usług doszło dla całej eurozony doszło do wzrostu wskaźnika z 
55,2 do 58, co oznacza przyspieszenie ożywienia w tym obszarze. Indeks dla 
sektora przemysłowego utrzymał się na wysokim poziomie 63,1, wskazując na 
utrzymanie trwającego od marca wysokiego tempa poprawy koniunktury. Z 
komentarza do badania przebijają się narastające presje inflacyjne, widoczne już 
zarówno w sektorze usług jak i przemysłowym. Charakter odbicia zaczyna zatem 
przypomina to co widzieliśmy w USA kilka miesięcy temu wraz z poluzowaniem 
restrykcji.  
 
EUR-USD z nieudanymi próbami dalszych wzrostów. Wczoraj kurs głównej 
pary próbował kontynuować wzrosty z poprzednich dni bieżącego tygodnia, ale 
ostatecznie kończył dzień neutralnie. Odczyty PMI ze strefy euro i USA były 
niejednoznaczne i nie dały podstaw do ukierunkowania kursu. Dziś focus na 
niemiecki Ifo oraz popołudniowe dane z USA. 
 
Złoty wczoraj korygował umocnienie z poprzednich dni tygodnia. Jedną z 
przyczyn mogła być odrębna oczekiwana linia polityki monetarnej względem krajów 
regionu. Tym niemniej ruch wpisuje się raczej w zmienność dzienną i w najbliższym 
czasie oczekujemy konsolidacji EUR-PLN nieco powyżej 4,50. 
 
Na krajowym rynku długu wczoraj przeważała stabilizacja na długim końcu 
krzywej, przy niewielkich zmianach na rynkach bazowych. Taki obraz może 
dominować do końca tego tygodnia. 
 
W czwartek o 10:00 GUS opublikuje dane o stopie bezrobocia za maj. Wstępne 
szacunki MRPiT są zgodne z naszymi oczekiwaniami (6,1%) oraz nieco poniżej 
konsensusu (6,2%). 
O 14:00 NBP opublikuje dane o podaży pieniądza za maj. Spodziewamy się wzrostu 
agregatu M3 o 9,1% r/r, przy zbliżonym konsensusie. 
O 10:00 opublikowany zostanie czerwcowy indeks koniunktury Ifo dla Niemiec. 
Oczekiwana jest kontynuacja wzrostu z 99,2 do 100,7. 
O 14:30 opublikowane zostaną cotygodniowe dane z USA o nowych zasiłkach dla 
bezrobotnych. Oczekiwany jest spadek ich liczby z 412 tys. do 380 tys. 
O 14:30 opublikowane zostaną majowe wstępne dane o zamówieniach na dobra 
trwałe w USA. 

W 

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 0,38 -2

5Y 1,38 0

10Y 1,80 0
 

poziom
zmiana 

dzienna

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

DE2Y 103 -2

DE5Y 195 2

DE10Y 198 1

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

US2Y 11 -6

US5Y 50 -2

US10Y 32 -2  
 

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

10:00 Polska Produkcja przemysłowa r/r, % maj 29,8 30,4 44,5

10:00 Polska Ceny produkcji sprzedanej przemysłu r/r maj 6,5 5,9 5,5

Wtorek

10:00 Polska Sprzedaż detaliczna r/r, % maj 13,9 11,4 21,1

10:00 Polska Produkcja budowlano-montażowa r/r, % maj 4,7 1,5 -4,2

10:00 Polska Koniunktura gospodarcza GUS czerwiec

16:00 USA Indeks Fed z Richmond czerwiec 22,0 18,0 18,0

16:00 USA Sprzedaż domów na rynku wtórnym, mln maj 5,8 5,7 5,9

Środa

9:15 Francja Indeks PMI dla przemysłu czerwiec 58,6 59,2 59,4

9:15 Francja Indeks PMI dla usług czerwiec 57,4 59,5 56,6

9:30 Niemcy Indeks PMI dla przemysłu czerwiec 63,0 64,4

9:30 Niemcy Indeks PMI dla usług czerwiec 55,7 52,8

10:00 strefa euro Indeks PMI dla przemysłu czerwiec 62,3 63,1

10:00 strefa euro Indeks PMI dla usług czerwiec 58,00 55,20

13:00 USA Wnioski o kredyt hipoteczny, % czerwiec 4,2

15:45 USA Indeks PMI dla usług czerwiec 70,0 70,4

15:45 USA Indeks PMI dla przemysłu czerwiec 61,5 62,1

16:00 USA Sprzedaż nowych domów, tys. maj 865,0 863,00

16:30 USA Zmiana zapasów ropy, tys. brk czerwiec -3500,0 -7355,0

Czwartek

10:00 Niemcy Indeks Instytutu Ifo czerwiec 100,7 99,2

10:00 Polska Stopa bezrobocia, % maj 6,1 6,3

14:00 Polska Podaż pieniądza M3 maj 9,2 11,2

14:30 USA Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych, tys. czerwiec 380,0 412,0

14:30 USA Zamówienia na dobra bez środków trans. m/m, % maj 0,7 1,0

14:30 USA Zamówienia na dobra trwałego użytku m/m, % maj 2,8 -1,3

14:30 USA PKB (annualizowany), kw/kw % 1Q 6,4 6,4

Piątek

10:00 strefa euro Podaż pieniądza M3 maj 8,5 9,2

14:30 USA Wydatki Amerykanów m/m, % maj 0,4 0,5

14:30 USA Dochody Amerykanów m/m, % maj -2,5 -13,1

16:00 USA Indeks Uniwersytetu Michigan czerwiec 86,5 86,4
 

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. 


