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W kraju 
 
Inflacja bazowa w październiku wyniosła 11,0% wobec 10,7% miesiąc 
wcześniej - podał Narodowy Bank Polski. 
 
Deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w I-II kwartale 2022 r. 
wyniósł 4,628 mld zł - podał Główny Urząd Statystyczny. 
 
Przepisy dot. reguły wydatkowej dają nam przestrzeń do dodatkowych 
wydatków w wysokości ok. 30 mld zł - powiedział w środę w Sejmie 
wiceminister finansów Piotr Patkowski. Klub PiS zgłosił kolejne poprawki, a 
opozycja ponownie złożyła wniosek o odrzucenie projektu. 
 
Sejm przyjął w środę ustawę pozwalającą wyłączyć w tym roku część 
wydatków państwa z reguły wydatkowej. Posłowie nie poparli wniosków 
Konfederacji i Polski 2050 o odrzucenie projektu. 
 
Ze świata 
 
Dziś o godz. 11:00 poznamy dane o inflacji w strefie euro za październik. 
 
Ceny konsumpcyjne w Wielkiej Brytanii w październiku, w ujęciu r/r, wzrosły 
o 11,1% - podał w komunikacie urząd statystyczny. Analitycy spodziewali się 
wzrostu o 10,70%, po zwyżce poprzednio o 10,1%. 
 
Sprzedaż detaliczna w USA w październiku wzrosła o 1,3% miesiąc do 
miesiąca - podali statystycy Departamentu Handlu. Analitycy oczekiwali, że 
sprzedaż wzrośnie o 1%. 
 
Produkcja przemysłowa w USA w październiku spadła o 0,1% miesiąc do 
miesiąca - podała Rezerwa Federalna USA. Oczekiwano +0,2% m/m, wobec 
+0,1% miesiąc wcześniej, po korekcie z +0,4%. 
 
W USA zanotowano wzrost indeksu wniosków o kredyt hipoteczny MBA - 
indeks wyrównany sezonowo wzrósł o 2,7% w tygodniu zakończonym 11 
listopada - podało w komunikacie Stowarzyszenie Banków Hipotecznych 
(MBA). 
 
Indeks nastrojów wśród amerykańskich firm budowlanych, przygotowany 
przez National Association of Home Builders (NAHB), spadł w listopadzie do 
33 pkt. wobec 38 pkt. w poprzednim miesiącu - poinformowała NAHB w 
komunikacie. 
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USD-PLN, dane dzienne 

3,60

3,80

4,00

4,20

4,40

4,60

4,80

5,00

5,20

22-06 22-08 22-10  

 

CHF-PLN, dane dzienne 
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Źródło: Refinitiv, opracowanie własne 
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Rynek walutowy i rynek akcji Komentarz 

poziom
zmiana 

dzienna

Rynek walutowy %

EUR-PLN 4,6968 -0,75

USD-PLN 4,5150 -1,26

CHF-PLN 4,7935 -0,87

EUR-USD 1,0392 0,43

Rynek akcji pkt %

WIG20 1741 -1,60

DAX 14 234 -1,00

SP500 3 959 -0,83

TOPIX 1 963 -0,05  

 
Inflacja bazowa ciągle pnie się do góry 
 
W październiku inflacja bazowa (po wyłączeniu cen żywności i energii) była 
zbliżona do naszych i rynkowych oczekiwań i wyniosła 11,0%. Dynamiki 
pozostałych miar inflacji bazowej także przyspieszyły – po wyłączeniu cen 
administrowanych do 18,7% r/r, cen zmiennych do 14,4% r/r, a 15-proc. 
średnia odcięta do 14,3% r/r. W stosunku do września dynamika inflacji 
bazowej w ujęciu m/m obniżyła się o 0,4 pp. do 1,0%, po dwóch miesiącach z 
rzędu przyspieszania dynamiki, co może sygnalizować nieznacznie 
wyhamowanie krajowej presji popytowej. Według ostatnich danych GUS o 
inflacji, w październiku kategorie nie związane z żywnością, energią i paliwami 
odpowiadały za podbicie inflacji „zaledwie” o 0,5 pp. (28%) wobec 1,8% m/m 
jej całkowitego wzrostu. 
 

Chłodzenie koniunktury w USA trwa, ale w umiarkowanym tempie i w 
wybranych obszarach. Odsezonowana sprzedaż detaliczna w cenach 
bieżących wzrosła w USA w październiku o 1,3% m/m i 8,3% r/r, a więc 
powyżej konsensusu (1% m/m). W ujęciu m/m najbardziej wzrosła sprzedaż 
na stacjach benzynowych i restauracjach, a w stosunku do zeszłego roku 
sprzedaż dla tych dwóch kategorii była wyższa odpowiednio o 17,8% i 14,1%. 
W sprzedaży rtv i agd widać wyraźny spadek, o 12,1% r/r, w domach 
towarowych o 1,6%, a w przypadku sprzedaży w wyspecjalizowanych sklepach 
(sportowe, hobby, książki) mamy do czynienia z wyraźnym osłabieniem 
wzrostu do 2,5% r/r. Zarysowują się tu wyraźne zmiany w koszyku 
zakupowym spowodowane wzrostami cen. Amerykanie ograniczają zakupy 
dóbr trwałego użytku i wydatki związane z czasem wolnym. Z kolei produkcja 
przemysłowa w USA w październiku spadła o 0,1% m/m. Oczekiwano wzrostu 
0,2% m/m, wobec skorygowanego w dół do 0,1% we wrześniu. Wykorzystanie 
mocy wytwórczych obniżyło się o 0,2 pp. do 79,9%. Pomimo słabnącej 
sprzedaży i produkcji w przemyśle poziom ten pozostaje wciąż wyższy od 
wieloletniej średniej, co może być sygnałem dla Fed, że istnieje przestrzeń do 
dalszych podwyżek stóp. 
 
Dolar bez odrabiania strat. Solidna korekta spadkowa USD, która miała 
miejsce z końcem ub. tygodnia po niższym od oczekiwań odczycie CPI w USA, 
wyhamowała w tym tygodniu. EUR-USD w takim otoczeniu próbuje podjąć 
wzrosty na nowo, ale jak na razie bez spektakularnego powodzenia. Trwa 
stabilizacja z lekkim wskazaniem na stronę popytową. Wczoraj kurs przesunął 
się z okolic 1,035 do ok. 1,04. Środowy zestaw danych raczej sprzyjał dolarowi 
(mocna październikowa sprzedaż detaliczna w USA, nieznacznie 
rozczarowująca produkcja przemysłowa), co jak na razie działa jedynie 
ograniczająco na zwyżki. Ale optymizm na rynkach ulatnia się, co powinno 
wspierać zagrywki pod spadki na głównej parze.  
 
EUR-PLN wraca w okolice 4,70. Wczoraj doszło do przejściowego znacznego 
osłabienia złotego wywołanego incydentem z zakresu bezpieczeństwa 
narodowego (prawdopodobnie eksplozja rakiety i śmierć dwóch Polaków blisko 
wschodniej granicy). Summa summarum reakcje władz krajowych i 
sojuszników Polski w ramach NATO były wyważone, co rynek szybko i z ulgą 
przyjął do wiadomości i złoty ekspresowo odrobił straty. EUR-PLN kończył 
dzień w okolicy 4,70.  
 
Przerwa w spadkach rentowności na krajowym rynku długu. Wczoraj 
krajowa krzywa dochodowości przesunęła się o 4-8 p.b. w górę, wyraźniej na 
krótkim końcu. Długi koniec jest wspierany przez umocnienie na rynkach 
bazowych. Rentowności 2-latek są już w okolicy 7,1%, a więc wyceniają 
scenariusz utrzymania obecnego poziomu stóp NBP przez dłuższy czas.   
 
W czwartek o 11:00 opublikowane zostaną finalne dane o październikowej 

inflacji HICP w strefie euro i UE. Odczyt wstępny pokazał wzrost wskaźnika z 
9,9% r/r do 10,7% r/r. 
O 14:30 opublikowany zostanie pakiet danych z USA, w tym: liczba nowych 
zasiłków dla bezrobotnych (konsensus zakłada wzrost z 225 tys. do 228 tys.), 
listopadowy indeks koniunktury Philly Fed (konsensus zakłada wzrost z -8,7 do 
-6) oraz październikowe dane dot. rynku nieruchomości mieszkaniowych, tj. 
liczba pozwoleń na budowę i rozpoczętych budów (konsensus zakłada 
odpowiednio spadek z 1,56 mln do 1,51 mln oraz z 1,44 mln do 1,41 mln). 

W 

Rynek pieniężny i rynek długu 

poziom
zmiana 

dzienna

Rynek pieniężny % p.b.

1M WIBOR 6,99 1

3M WIBOR 7,40 2

6M WIBOR 7,60 0

Obligacje skarbowe, PLN % p.b.

2Y 7,13 8

5Y 7,27 5

10Y 7,04 4
 

poziom
zmiana 

dzienna

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

DE2Y 502 12

DE5Y 530 14

DE10Y 503 14

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

US2Y 277 8

US5Y 342 12

US10Y 334 15  
 

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

 

 

 

 

 

Godz. Kraj Wydarzenie Okres Aktualna Prognoza Poprzednio

Poniedziałek

11:00 strefa euro Produkcja przemysłowa w.d.a. r/r, % wrzesień 4,9 3,0 2,8

14:00 Polska Saldo rachunku bieżącego, mln EUR wrzesień -1561,0 -3100,0 -3332,0

Wtorek

0:50 Japonia PKB (annualizowany), % wrzesień -1,2 1,2 4,6

3:00 Chiny Produkcja przemysłowa r/r, % październik 5,0 5,3 6,3

3:00 Chiny Sprzedaż detaliczna r/r, % październik -0,5 0,7 2,5

0:50 Japonia Produkcja przemysłowa n.s.a. r/r, % wrzesień 9,6 10,5 9,6

10:00 Polska Inflacja CPI r/r, % październik 17,9 17,8 17,9

10:00 Polska PKB n.s.a., r/r, % wrzesień 3,5 3,4 5,8

11:00 strefa euro PKB s.a., % wrzesień 2,1 2,1 2,1

11:00 Niemcy Indeks instytutu ZEW listopad -36,7 -51,0 -59,2

11:00 strefa euro Bilans handlu zagranicznego s.a., mln EUR wrzesień -37714,5 -42000,0 -47600,0

14:30 USA Indeks NY Empire State listopad 4,5 -6,0 -9,1

14:30 USA Inflacja PPI r/r, % październik 8,0 8,3 8,4

Środa

13:00 USA Wnioski o kredyt hipoteczny, % listopad 2,7 -0,1

14:00 Polska Inflacja bazowa (bez cen żywności i energii) r/r, % październik 11,0 11,1 10,7

14:30 USA Sprzedaż detaliczna m/m, % październik 1,3 1,0 0,0

14:30 USA Ceny importu październik -0,2 -0,4 -1,1

15:15 USA Produkcja przemysłowa m/m, % październik -0,1 0,1 0,1

16:30 USA Zmiana zapasów ropy, tys. brk listopad -5400,0 -1900,0 3925,0

Czwartek

11:00 strefa euro Inflacja HICP r/r, % październik 10,7 9,9

14:30 USA Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych, tys. listopad 228,0 225,0

14:30 USA Rozpoczęte budowy domów, tys. październik 1410,0 1439,0

14:30 USA Pozwolenia na budowę domów, tys. październik 1514,0 1564,0

14:30 USA Indeks Fed z Filadelfii listopad -6,0 -8,7

Piątek

16:00 USA Sprzedaż domów na rynku wtórnym, mln październik 4,4 4,7
 

 
 
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 (dalej Materiał) został przygotowany przez Dział Analiz Makroekonomicznych Alior Bank SA . Właścicielem Materiału  jest Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. 
Powielanie bądź publikowanie Materiału lub jego części bez pisemnej zgody Alior Bank S.A. jest zabronione.  

Materiał ma charakter informacyjny, w szczególności  nie stanowi: rekomendacji inwestycyjnej 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, rekomendacji udzielonej w związku ze świadczeniem  usługi doradztwa inwestycyjnego (usługa doradztwa inwestycyjnego jest świadczona na 
podstawie odrębnej umowy o doradztwo inwestycyjne), porady inwestycyjnej o charakterze ogólnym, badania inwestycyjnego, jak również nie może być traktowany jako usługa doradztwa 

podatkowego bądź prawnego.  

Alior Bank S.A. podjął starania aby Materiał został sporządzony w sposób rzetelny, z  zachowaniem zasad metodologicznej poprawności oraz z należytą starannością.  
Materiał wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień sporządzenia. Alior Bank S.A. nie zobowiązuje się do aktualizacji Materiału po dniu publikacji. Materiał został sporządzony 

na podstawie ogólnodostępnych informacji, uznanych przez Dział Analiz Makroekonomicznych za wiarygodne, przy czym  Alior Bank S.A. ani sporządzający Materiał pracownicy nie ponoszą 

odpowiedzialności za rzetelność oraz prawdziwość materiałów źródłowych sporządzonych przez podmioty trzecie, a wykorzystanych do opracowania Materiału.  
Materiał może zawierać prognozy co do zdarzeń przyszłych, które są niepewne  oraz są obaczone ryzykiem błędu.   

Podejmując decyzje inwestycyjne Klient powinien kierować się własną, niezależną oceną. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za skutki swoich decyzji inwestycyjnych. 

Źródłem danych są m.in. GUS, NBP, PAP, Refinitiv, Bloomberg, GPW, prasa finansowa i internetowe serwisy finansowo-ekonomiczne. 


