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CPI lekko w górę, ale w wakacje będzie poniżej zera
Inflacja lekko wzrosła w czerwcu do 0,3% r/r, zgodnie z naszymi oczekiwaniami i nieco powyżej konsensusu rynkowego.
Wywołało to lekką korektę na rynku stopy procentowej, która naszym zdaniem może być kontynuowana w kolejnych dniach,
ponieważ spodziewamy się, że pozostałe publikacje w tym tygodniu (płace, produkcja) też będą powyżej prognoz rynkowych.
Nadal zakładamy, że inflacja w lipcu i sierpniu spadnie przejściowo poniżej zera, ale to jest scenariusz antycypowany przez
RPP i dla decyzji w sprawie stóp procentowych kluczowe będą informacje wskazujące, czy gospodarka zmierza ku
spowolnieniu, czy raczej utrzymuje przyzwoite tempo wzrostu. Obstawiamy ten drugi scenariusz, dlatego nadal uważamy, że
RPP nie zdecyduje się na obniżki stóp procentowych.

Wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych lekko przyspieszył w czerwcu do 0,3% r/r,
zgodnie z naszą prognozą (konsensus rynkowy zakładał stabilizację na poziomie 0,2% r/r).
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Żywność i napoje bezalk.
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Użytkowanie mieszkania i nośniki energii

W porównaniu z majem ogólny poziom cen pozostał stabilny. Ceny żywności zanotowały
lekki sezonowy spadek o 0,3% m/m, mniej więcej zgodny z naszymi szacunkami. Biorąc
pod uwagę skalę obniżek cen żywności w poprzednich miesiącach, to nie jest znaczny
spadek, szczególnie jak na tę porę roku. Letnie przeceny dotknęły też odzież i obuwie
(-0,8% m/m, w tej samej skali, co przed rokiem). Zaskoczeniem był lekki spadek kosztów
związanych z mieszkaniem, w szczególności cen nośników energii (-0,1% m/m) i cen
wyposażenia mieszkania (-0,3% m/m). Z drugiej strony, mocno wzrosły ceny łączności
(2,4% m/m), co było efektem wprowadzenia nowych ofert przez operatorów sieci
komórkowych. Wbrew wzorcowi sezonowemu podrożały też opłaty za edukację (0,1% m/m).
W sumie, inflacja nadal pozostaje bardzo niska i na razie trudno się doszukać symptomów
narastającej presji cenowej. Jednocześnie jednak trudno też mówić o presji deflacyjnej w
polskiej gospodarce – jeśli pominiemy ceny żywności i energii, ceny konsumpcyjne rosną,
choć w niewielkim tempie. Szacujemy, że inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i
energii wyniosła w czerwcu 1,0% r/r, wobec 0,8% r/r w dwóch poprzednich miesiącach.
W lipcu i sierpniu stopa inflacji najprawdopodobniej spadnie poniżej zera. Jednak w
kolejnych miesiącach tempo wzrostu cen powinno stopniowo przyspieszać, w miarę jak
wyższa dynamika popytu wewnętrznego będzie się stopniowo przenosić na zachowanie
sprzedawców i producentów.
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