Komentarz na gorąco
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SprzedaŜ detaliczna wzrosła w październiku o 11,2% r/r, powyŜej prognoz. Realna dynamika sprzedaŜy obniŜyła się
w większym stopniu, ale nadal jest dość wysoka (6,8% r/r), potwierdzając, Ŝe spowolnienie popytu konsumpcyjnego
na razie jest nieznaczne, mimo widocznego spadku indeksów optymizmu konsumentów.
Stopa bezrobocia czwarty miesiąc z rzędu utrzymała się na poziomie 11,8%, nieco poniŜej prognoz. Sądzimy jednak,
Ŝe końcówka roku przyniesie stopniowy wzrost stopy bezrobocia do 12,2% w grudniu.
SprzedaŜ detaliczna nadal szybko rośnie
SprzedaŜ detaliczna % r/r
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Wzrost sprzedaŜy detalicznej wyniósł w październiku 11,2% r/r, lekko przekraczając
naszą prognozę (10,9%) i nieco bardziej konsensus rynkowy (10,4%). W

nominalnie

porównianiu z wrześniem (11,4% r/r) wzrost był nieznacznie słabszy, ale warto

realnie

zauwaŜyć, Ŝe był to trzeci miesiąc z rzędu utrzymywania nominalnej dynamiki
sprzedaŜy powyŜej 11% r/r. Wg naszych szacunków sprzedaŜ po wyłączeniu
samochodów i paliw wzrosła o 7,6% r/r, najszybciej od maja br. W większym
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stopniu obniŜyła się w porównaniu z poprzednim miesiącem realna dynamika
sprzedaŜy (6,8% r/r w październiku wobec 7,7% we wrześniu), co wskazuje, Ŝe
dobre dane to w części efekt rosnących szybko cen. Niemniej, warto zwrócić uwagę
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na fakt, Ŝe w zasadzie wszystkie kategorie poza sprzedaŜą samochodów (-3% r/r)
oraz Ŝywności (3,3% r/r) zanotnowały wysokie tempo wzrostu w październiku.
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Szczególnie wyraźnie poprawiła się sprzedaŜ odzieŜy i obuwia (15,1% r/r) oraz
mebli i artykułów RTV/AGD (10,1% r/r), i to nie tylko w wartościach nominalnych,
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ale równieŜ w cenach stałych. Naszym zdaniem, dane nadal wskazują na dość
dobrą kondycję popytu konsumpcyjnego, co – podobnie jak ostatnie dane o
produkcji przemysłowej – pozytywnie wpływa na prognozę wzrostu PKB na IV
kwartał br.
Bezrobocie stabilne od lipca
W październiku stopa bezrobocia wyniosła 11,8%, bez zmian w porównaniu do
września i nieznacznie poniŜej naszych i rynkowych oczekiwań (11,9%).
Październik był czwartym z rzędu miesiącem, kiedy to stopa bezrobocia utrzymała
się na niezmienionym poziomie. Liczba bezrobotnych wzrosła w październiku o
0,3% m/m do 1867,6 tys. osób, głównie w wyniku wzrostu liczby zarejestrowanych
absolwentów (o 5,8% m/m). Uwagę zwraca utrzymanie spadkowej tendencji liczby
ofert pracy; na koniec miesiąca liczba ofert pracy obniŜyła się do 40 tys., co
oznacza spadek o około 20% m/m. W naszej ocenie kolejne miesiące mogą
przynieść stopniowy wzrost stopy bezrobocia do poziomu 12,2% w grudniu, do
czego obok efektu sezonowego przyczyni się wyhamowanie pozytywnych tendencji
na rynku pracy widoczne od kilku miesięcy.
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