Komentarz na gorąco
Inflacja sięgnęła dna

15 lipca 2013

Inflacja spadła w czerwcu nieco mocniej niż oczekiwano, do 0,2% r/r, najniższego poziomu od początku lat 90.
Inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii obniżyła się wg naszego szacunku do 0,8% r/r. Rynek
długu zareagował na dzisiejszą publikację lekkim umocnieniem obligacji na krótkim końcu krzywej
rentowności. Naszym zdaniem dane nie zmieniają jednak perspektyw polityki pieniężnej. Rozwój sytuacji w
gospodarce musiałby być naprawdę bardzo niekorzystny, aby RPP wycofała się z deklaracji końca cyklu
obniżek stóp. Prognozowany w kolejnych miesiącach stopniowy wzrost inflacji i przyspieszenie wzrostu PKB
spowodują, że coraz bardziej aktualnym pytaniem będzie niebawem to o termin pierwszej podwyżki stóp, a nie
o możliwość dalszych obniżek.
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Ceny towarów i usług konsumpcyjnych pozostały w czerwcu na takim samym
poziomie jak w maju, w wyniku czego roczna stopa inflacji obniżyła się do 0,2%
r/r, najniższego poziomu w historii polskiej gospodarki po 1990 r. Odczyt był nieco
poniżej prognoz (zarówno konsensus rynkowy, jak i nasza prognoza na poziomie
0,3% r/r). W porównaniu do naszych szacunków, nieco niższe były m.in. ceny
żywności i napojów bezalkoholowych (-0,3% m/m, my oczekiwaliśmy, że
pozostaną bez zmian), odzieży i obuwia (-0,8% m/m – początek wyprzedaży
sezonowych), wyposażenia mieszkania (-0,2% m/m) oraz rekreacji i kultury
(+0,2% m/m). Z drugiej strony, ceny w kategorii łączność nie zmieniły się wobec
maja, podczas gdy my zakładaliśmy ich dalszy dość wyraźny spadek w wyniku
kontynuacji wojny cenowej na rynku telefonii mobilnej.
Na podstawie danych o CPI, szacujemy, że inflacja bazowa po wyłączeniu cen
żywności i energii obniżyła się w czerwcu do 0,8% r/r (wcześniej oczekiwaliśmy,
że było to 0,9% r/r).
Nasze prognozy wskazują, że w czerwcu roczna stopa inflacji osiągnęła minimum
i w kolejnych miesiącach powinno nastąpić odwrócenie trendu spadkowego.
Sprzyjać temu będzie wkroczenie w okres bardzo niskiej bazy statystycznej, ale
również podwyżki kosztów utrzymania związane z ustawą śmieciową, wzrost cen
paliw i stopniowe przyspieszenie rocznej dynamiki cen żywności (dynamika cen w
tej ostatniej kategorii jak zwykle będzie kluczowa, ze względu na dużą wagę w
CPI). Wzrost inflacji będzie jednak dość powolny – w lipcu może ona powrócić do
poziomu ok. 0,5%, a na koniec roku do 1,2-1,3% r/r.
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