
 

Monika Krzywda, młodszy analityk ekonomiczny AKCENTY, zajmującej się obsługą transkacji 

walutowych dla firm. Absolwentka nauk politycznych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, 

ekspertka rynku polskiego. Pracę w AKCENCIE rozpoczeła jako dealer walutowy, by stopniowo 

dołączyć do zespołu analitycznego. Jej specjalność to polityka i ekonomia międzynarodowa 

oraz ich wpływ na rynek FX. 

 

Najważniejsze informacje 
 

• USA: Ograniczenie programu QE 3 może rozpocząć się już w najbliższych miesiącach 
• Strefa euro: Agencja Bloomberg podaje informacje dotyczącą możliwości wprowadzenia 

przez EBC ujemnej stopy depozytowej, Draghi dementuje 
• PL: Po poniedziałkowych zyskach złotówka traci przez dalszą część tygodnia na parze 

EURPLN 
 

 
Najważniejsze informacje – komentarz AKCENTA (Krzywda) 
 
Wydarzeniem które wywołało w minionym 
tygodniu największe wahania na głównej 
parze była wiadomość dotycząca możliwości 
wprowadzenia ujemnej stopy depozytowej 
przez EBC ogłoszona przez Agencję 
Bloomberg. Informacja ta doczekała się 
szybkiego dementi Mario Draghiego na 
czwartkowej konferencji prasowej. Skutkiem 
tego blefu był spadek wartości pary EURUSD 
do poziomu 1,3455 w  środę. Dla polskiej 
gospodarki niewątpliwie najistotniejszym 
wydarzeniem poprzednich dni była 
rekonstrukcja rządu i zmiany w resorcie 
finansów. Na nowego ministra finansów 
mianowany został Mateusz Szczurek 
dotychczasowy główny ekonomista ING 
Banku Śląskiego na Europę Środkową i 
Wschodnią. Wg analityków jest to pozytywna 
informacja dla sektora bankowego.  
 
Niejednoznaczne informacje dotyczące  
terminu organiczenia QE 3 
 
We wtorek wieczorem szef FED w Nowym 

Jorku- William Dudley wypowiedział się w 
sprawie przyszłości amerykańskiej gospodarki. 
Zgodnie ze słowami Dudley’a pozytywne 
dane z ostatních tygodni nt. zatrudnienia  
oraz lepszy od konsensusu wynik wstępnego 
odczytu PKB za III kwartał wpływają na 
optymistyczne prognozy sytuacji 
gospodarczej w Stanach. Reakcją na tę 
wypowiedź był lekki spadek na EURUSD w 
okolice 1,35 po poniedziałkowej aprecjacji 
euro do 1,3538. W środę poznaliśmy minutes 
z posiedzenie FOMC, z którego wynika , iż 
redukcja skupu aktywów może rozpocząć się 
w najbliższych miesiącach. Wg członków 
FOMC problemem związanym 
z ograniczeniem QE 3 może być wzrost stóp 
procentowych oznaczający wyhamowanie 
ożywienia gospodarczego w USA.  Pomimo 
tej niejednoznaczności, wiadomość została 
pozytywnie odebrana przez rynki i doszło do 
kolejnego spadku na EURUSD aż do poziomu 
1,3450. Pod koniec dnia kurs USDPLN 
zawędrował na północ w okolice 3,1230.    
Rozczarowywujące dane nadeszły w 
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czwartek- index Philadelphia Fed spadł w 
listopadzie do 6,5 pkt z 19,8 pkt. w 
październiku przy konsensusie 15 pkt. co 
wywołało lekką aprecjację EUR w drugiej 
połowie dnia.   
 
Ujemna stopa depozytowa? Draghi 
dementuje.  
 
W środę Agencja Bloomberg podała 
informację, że (zgodnie z informacjami 
z anonimowych źródeł) Europejski Bank 
Centralny rozważa wprowadzenie ujemnej 
stopy depozytowej w celu wywarcia presji na 
sektor bankowy.  Stopa depozytowa to nic 
innego jak oprocentowanie środków banków 
komercyjnych ulokowanych na noc  w banku 
centralnym. Wprowadzenie ujemnej stopy 
miałoby zmotywować banki do udzielania 
tanich kredytów zarówno przedsiębiorcom 
jak i gospodarstwom domowym. Praxis tego 
typu narzędzi monetarnych wskazuje na to, 
że banki centralne decydują się na 
wprowadzenie ujmenej stopy w stanach 
głębokiej recesji jak np. w Japonii. Pogłoski 
mające swoje źródło w informacjach 
z Bloomberg‘a zostały jednak 
zdementowane podczas czwartkowego 
wystąpienia Mario Draghiego, który oznajmił, 
iż od listopadowego posiedzenia nie 
dyskutowano nt. ujemnej stopy depozytowej. 
Zamieszanie związane z plotką dotyczącą 
cięć wpłynęło korzystnie na środowe 
notowania EURPLN, kurs spadł pod koniec 
dnia do poziomu 4,1851.   Euro straciło do 
dolara 0,7%, a w czwartek po dementi 
odrobiło część strat (czwartkowy szczyt 
1,3482). W piątek doszło do publikacji 
niemieckiego indexu Ifo, który okazał się 
zaskakująco dobry ponieważ wzrósł do 109,3 
pkt. przy prognozie 107,4.  Wskaźnik 
obrazujący nastroje wśród przedsiębiorców 
największej gospodarki w ramach UE 

spowodował przebicie oporu na parze 
EURUSD w okolice 1,355.  
 
Ekonomista ING nowym ministrem finansów w 
rządzie Donalda Tuska 
 
W minionym tygodniu doszło do 
zapowiadanej już wcześniej rekonstrukcji w 
polskim rządzie. Ważną informacją dla 
rynków finansowych okazała się nominacja 
Mateusza Szczurka dotychczasowego 
głównego ekonomisty ING na Europę 
Środkową i Wschodnią na ministra finansów. 
Szczurek jest doktorem ekonomii 
wykładającym w Szkole Głównej Handlowej 
w Warszawie, na University of Sussex oraz 
Goethe Business School. Jest znany jako 
przeciwnik przywilejów emerytalnych oraz 
wysokich podatków zarówno dochodowego 
jak i VAT, jego poglądy gospodarcze nie są 
jednak bliżej znane.  Nic nie wskazuje na to 
by resort finansów był prowadzony za jego 
kadencji odmienną drogą niż dotychczas.  
Wg analityków nominacja Szczurka  w 
kontekście jego powiązania z rynkami 
finansowymi jest dobrą informacją dla 
sektora bankowego. Ze względu na 
enigmatyczność poglądów ekonomicznych 
Szczurka (keynensista czy liberał?)-  pytanie 
dotyczące kierunku przyszłych działań resortu 
finansów pozostaje otwarte.  Rynek walutowy 
pozostał względnie obojętny wobec tej 
nominacji. Na parach walutowych z polską 
złotówką dało się zauważyć 
jedynie niewielkie wahania.  
 
W tym tygodniu... 
 
Czekają nas krajowe odczyty dotyczące 
październikowej sprzedaży detalicznej, stopy 
bezrobocia oraz PKB za trzeci kwartał.  
Zainteresowani węgierskim forintem powinni 
zwrócić uwagę na poczynania Narodowego 
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Banku Węgier, który we wtorek podejmie 
decyzję dotyczącą stóp procentowych. 
Analitycy spodziewają się nieznacznego 
cięcia z 3,4% na 3,2% co może oznaczać 
osłabienie węgierskiej waluty na parze 
HUFPLN. We wtorek zostanie opublikowana 
także cała seria danych ze Stanów 
Zjednoczonych- liczba pozwoleń na budowę 
domów oraz liczba rozpoczętych budów we 
wrześniu i październiku, a także index 
zaufania konsumentów Conference Board. W 
środę o 14:30 jest spodziewany odczyt 
dotyczący ilości wniosków o zasiłek dla 
bezrobotnych w USA mający wysokie 
znaczenie dla zachowań inwestorów.  


