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EUR-USD, dane dzienne Informacje gospodarcze 
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W kraju 
 
Polska powinna unikać luzowania fiskalnego w 2023 r., żeby wspierać politykę 
pieniężną, powinna też znaleźć oszczędności w zw. ze zbrojeniami - ocenia 
Międzynarodowy Fundusz Walutowy w raporcie po konsultacjach z polskimi 
władzami. MFW z zadowoleniem przyjmuje zapowiedzi konsolidacji budżetu w 
Polsce. 
 
RPP powinna być gotowa do dalszych podwyżek stóp i komunikować 
utrzymanie ciasnego nastawienia w polityce pieniężnej - ocenia 
Międzynarodowy Fundusz Walutowy w raporcie po konsultacjach z polskimi 
władzami. Według MFW, RPP powinna też komunikować, że dyskusja o 
obniżkach stóp jest przedwczesna. 
 
Polski sektor bankowy pozostaje stabilny, dobrze dokapitalizowany, ale 
wyzwania prawne oraz regulacyjne mogą ograniczyć zdolność banków do 
wspierania gospodarki - ocenia Międzynarodowy Fundusz Walutowy w 
raporcie po konsultacjach z polskimi władzami. 
 
Międzynarodowy Fundusz Walutowy podtrzymał styczniowe prognozy wzrostu 
PKB Polski w 2023 r. na poziomie 0,3 proc. i 2,4 proc. w 2024 r. - wynika z 
raportu MFW po konsultacjach z polskimi władzami. 
 
Agencja Moody's nie dokonała 24 marca aktualizacji oceny kredytowej Polski 
- podała agencja w komunikacie. Oznacza to, że według Moody's 
długoterminowy rating Polski w walucie obcej nadal znajduje się na poziomie 
"A2", a jego perspektywa jest stabilna. 
 
 
Ze świata 
 
World Trade Monitor, wskaźnik obrazujący dynamikę wolumenu handlu 
międzynarodowego, w styczniu spadł o 0,1 proc. względem grudnia - podało 
holenderskie Biuro Analizy Polityki Gospodarczej (CPB). 
 
Wartość światowego handlu towarami w I kwartale wzrosła o ok. 1 proc., a 
usługami o ok. 3 proc. - ocenia agenda ONZ ds. handlu UNCTAD. 
 
Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym strefy euro, 
przygotowywany przez S&P Global, wyniósł w marcu 47,1 pkt. wobec 48,5 
pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano w I wyliczeniu. 
 
Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług strefy euro, 

przygotowywany przez S&P Global, wyniósł w marcu 55,6 pkt. wobec 52,7 
pkt. w poprzednim miesiącu - podano w I wyliczeniu.  
 

 

EUR-PLN, dane dzienne 
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USD-PLN, dane dzienne 
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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 4,6880 0,13

USD-PLN 4,3511 0,68

CHF-PLN 4,7317 0,40

EUR-USD 1,0759 -0,66

Rynek akcji pkt %

WIG20 1670 -2,09

DAX 14 957 -1,66

SP500 3 971 0,56

TOPIX 1 955 -0,10  

 
Słaby przemysł, mocne usługi 

 

W piątek publikowane były wstępne odczyty marcowych PMI dla strefy euro i USA. 

Zaczynając od Europy. Na pierwszy plan wysuwa się kontynuacja wzrostu komponentu 

usługowego, który wyniósł 55,6 wobec 52,7 w lutym i znalazł się na poziomie najwyższym 

od maja ub. roku. Ożywienie dot. głównie branży finansowej, turystycznej, usług dla 
przemysłu, IT i opieki zdrowotnej. Na razie nie widać większych obaw związanych z 

płynnościowymi problemami sektora bankowego. W przemyśle produkcja stabilizowała się 

na dotychczasowych poziomach, ale tylko dzięki redukcji zaległości w dotychczasowych 

zamówieniach. Nowe zamówienia spadają i sugerują kiepską perspektywę dla sektora. W 

rezultacie indeks PMI dla przemysłu obniżył się z 48,5 do 47,1. Generalnie dane sugerują 

wzrost PKB w ujęciu k/k w 1Q’23. Przy zaskakująco odpornej koniunkturze w usługach, z 

inflacyjnego frontu dochodzą raczej mało optymistyczne informacje. Momentum inflacyjne 

obniża się, ale nadal pozostaje powyżej poziomów obserwowanych przed pandemią. 

Niezłe odczyty marcowych PMI spłynęły również z USA. Wskaźnik dla usług wzrósł z 50,6 

do 53,8, a dla przemysłu z 47,3 do 49,3. Wnioski w zasadzie są bardzo zbliżone do tych z 
badania dla strefy euro. Obserwujemy ożywienie w usługach, przemysł radzi sobie słabiej 

przy spadających nowych zamówieniach (ale jest wspierany poprawą w łańcuchach 

dostaw i realizuje przeszłe zamówienia). PKB w 1Q’23 powinien wciąż dość wyraźnie 

rosnąć. Tymczasem presja inflacyjna ustępuje bardzo powoli i jest nadal niepokojąca, a 

jej źródło jest upatrywane przede wszystkim w kosztach pracy.  

 

EUR-USD – sporo zmienności. Początek ub. tygodnia przyniósł silne odbicie kursu 

głównej pary po tym jak doszło do przejęcia Credit Suisse przez UBS. Przed weekendem 

jednak na wokandę trafił mocno spadający kurs akcji Deutsche Bank, co ponownie 
postawiło znaki zapytania przy płynności europejskiego sektora finansowego i obniżyło 

kurs euro w okolice 1,075. Per saldo tydzień zamknął się wzrostem EUR-USD o blisko 1 

figurę. W nadchodzących dniach uwaga inwestorów nadal będzie zwrócona na doniesienia 

z sektora bankowego, a w czwartek i piątek na dane inflacyjne ze strefy euro. 

 

EUR-PLN wciąż w konsolidacji. Kurs EUR-PLN po lutowym okresie zawirowań z 

początkiem marca powrócił w okolice 4,70. W ub. tygodniu nieco poniżej tego poziomu 

trwała stabilizacja. Mimo to w otoczeniu podwyższonej niepewności ryzyka wciąż 

pozostają skierowane w kierunku osłabienia złotego.  

 
Rentowności wracają nad 6%. Ub. tydzień przyniósł osłabienie krajowych 

benchmarków, wyraźniejsze w przypadku 2-latek (ok. 10 p.b.) i kosmetyczne w 

przypadku 10-latek (ok. 2 p.b.). W rezultacie rentowności w jednym i drugim przypadku 

wracają nad 6%. Na rynkach bazowych zaznacza się stabilizacja po wcześniejszym 

wyraźnej korekcie spadkowej rentowności.  

 

W tym tygodniu w kraju kalendarium wydarzeń makro jest pustawe, ale kaliber 

jedynego odczytu jest szczególny. W piątek GUS przedstawi szybki szacunek inflacji CPI 

za marzec. Spodziewamy się obniżenia wskaźnika z 18,4% r/r w okolice 15,9% r/r. 
Konsensus Bloomberg zakłada zejście CPI do 16,1% r/r. Cofnięcie inflacji CPI będzie 

związane głównie z wysoką bazą statystyczną z ub. roku, kiedy to w marcu doszło do 

znacznego przyspieszenia wzrostu cen po wybuchu wojny w Ukrainie. Z wydarzeń 

rynkowych: w środę MF planuje przeprowadzić jedyny w marcu przetarg sprzedaży 

obligacji. W miesięcznym planie założono podaż 4-8 mld zł. Oferowane będą papiery 

OK1025, PS0728, WZ1128, WZ0533 i DS1033. Możliwe są też inne obligacje typu WS. 

 

Za granicą w tym tygodniu uwaga inwestorów nadal będzie skupiona na informacjach 

spływających z sektora bankowego, zarówno amerykańskiego i europejskiego. W tym 

obszarze nadal panuje sporo niepewności po bankructwie amerykańskiego SVB oraz 
przejęciu Credit Suisse przez UBS. W kalendarium wydarzeń makro nie ma dużo pozycji, 

ale są interesujące. W poniedziałek opublikowany zostanie marcowy indeks Ifo dla 

Niemiec. Konsensus zakłada stabilizację w okolicy 91 po wcześniejszym dynamicznym 

odbiciu z bardzo niskich poziomów. We wtorek spłynie m.in. marcowy indeks zaufania 

konsumentów w USA od Conference Board. Oczekiwany jest trzeci z rzędu spadek, tym 

razem ze 102,9 do 101. We wtorek oraz środę decyzje dot. stóp procentowych 

podejmować będą banki MNB (Węgry) i CNB (Czechy), ale oczekiwane jest pozostawienie 

stóp bez zmian. W czwartek publikowane będą wstępne szacunki marcowej CPI w 

Niemczech i w Hiszpanii. Spodziewane jest wyraźne obniżenie wskaźnika w jednym i 
drugim przypadku, odpowiednio z 6% r/r do 4% r/r oraz z 8,7% r/r do 7,3% r/r. Proces 

będzie wspierany przez spadające ceny energii oraz efekty wysokiej bazy statystycznej z 

okresu po wybuchu wojny w Ukrainie. W piątek ciąg dalszy publikacji danych inflacyjnych 

w Europie. Opublikowany zostanie m.in. wskaźnik HICP dla strefy euro za marzec. 

Konsensus zakłada spadek z 8,5% r/r do 7,1% r/r.  

 

Zachęcamy do korzystania z naszego serwisu internetowego (tutaj), na którym można 

znaleźć nasze aktualne i archiwalne publikacje. 

e 

Rynek pieniężny i rynek długu 

poziom
zmiana 

dzienna

Rynek pieniężny % p.b.

1M WIBOR 6,85 -1

3M WIBOR 6,90 -1

6M WIBOR 6,95 0

Obligacje skarbowe, PLN % p.b.

2Y 6,00 9

5Y 5,96 6

10Y 6,02 7
 

poziom
zmiana 

dzienna

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

DE2Y 362 21

DE5Y 386 14

DE10Y 390 13

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

US2Y 222 12

US5Y 255 7

US10Y 264 9  
 

Krzywa rentowności PLN 
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Polskie dziesięciolatki – spread do Bunda 
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 Źródło: Refinitiv, opracowanie własne 

https://www.aliorbank.pl/dodatkowe-informacje/informacje/serwis-ekonomiczny.html
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Istotne wydarzenia w bieżącym tygodniu 
 

 

 

 

 

 

Godz. Kraj Wydarzenie Okres Aktualna Prognoza Poprzednio

Poniedziałek

10:00 strefa euro Podaż pieniądza M3 luty 3,2 3,5

10:00 Niemcy Indeks Instytutu Ifo marzec 91,0 91,1

Wtorek

15:00 USA Indeks cen domów S&P/Case-Shiller, % styczeń 2,5 4,7

16:00 USA Indeks zaufania konsumentów Conference Board  marzec 101,0 102,9

16:00 USA Indeks Fed z Richmond marzec -9,0 -16,0

Środa

13:00 USA Wnioski o kredyt hipoteczny, % marzec 3,0

16:30 USA Zmiana zapasów ropy, tys. brk marzec 1117,0

Czwartek

14:00 Niemcy Inflacja CPI r/r, % marzec 7,3 8,7

14:00 Niemcy Inflacja HICP r/r, % marzec 7,5 9,3

14:30 USA Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych, tys. marzec 196,0 191,0

14:30 USA PKB (annualizowany), kw/kw % 4Q 2,7 2,7

Piątek

1:30 Japonia Stopa bezrobocia, % luty 2,4 2,4

1:50 Japonia Produkcja przemysłowa n.s.a. r/r, % luty -2,3 -3,1

1:50 Japonia Sprzedaż detaliczna r/r, % luty 5,8 5,0

8:00 Niemcy Sprzedaż detaliczna n.s.a. r/r, % luty -5,1 -4,2

9:55 Niemcy Stopa bezrobocia, % marzec 5,5 5,5

10:00 Polska Inflacja CPI r/r, % marzec 16,1 18,4

11:00 strefa euro Stopa bezrobocia, % luty 6,6 6,6

11:00 strefa euro Inflacja HICP r/r, % marzec 7,1 8,5

14:30 USA Wydatki Amerykanów m/m, % luty 0,3 1,8

14:30 USA Dochody Amerykanów m/m, % luty 0,2 0,6

16:00 USA Indeks Uniwersytetu Michigan marzec 63,4 63,4
 

 
 
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 (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. 


