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Inflacja odbija od dna, ale powoli
Inflacja wyniosła w marcu -1,5% r/r, czyli zaczęła wprawdzie odbijać od dna, ale znacznie wolniej niż oczekiwaliśmy.
W kolejnych miesiącach dynamika CPI powinna dalej piąć się w górę, ale oceniamy, że pozostanie ona poniżej zera
przynajmniej do końca III kwartału br. Dane inflacyjne spowodowały dziś umocnienie na rynku długu i osłabienie
złotego, ale w naszej ocenie nie dają one na razie nowych impulsów do zmiany polityki pieniężnej, dla której
ważniejsza będzie zapewne w najbliższym czasie sytuacja na rynku walutowym. Konferencja prasowa RPP po
zakończonym dzisiaj posiedzeniu rozpocznie się jak zwykle o 16:00.
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Szacujemy, że inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii lekko spadła w marcu,
do 0,3% r/r (z poziomu 0,4% r/r w lutym).
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Stopa inflacji w marcu wyniosła -1,5% r/r. Wprawdzie oznacza to lekki wzrost wobec lutego
(w którym zanotowano -1,6% r/r), ale wynik był wyraźnie poniżej oczekiwań (nasza
prognoza i konsensus wg Bloomberga na poziomie -1,3% r/r). Największym zaskoczeniem
w porównaniu do naszych prognoz okazały się ceny żywności i napojów bezalkoholowych,
które obniżyły się o 0,1% m/m, podczas gdy nasze szacunki oparte na obserwacji cen
targowiskowych sugerowały wzrost o 0,3% m/m. Kolejną niespodzianką była obniżka cen
usług związanych z rekreacją i kulturą (-0,2% m/m), głównie za sprawą wprowadzenia
nowych cenników przez operatorów telewizji kablowych i satelitarnych. Zgodnie z naszymi
oczekiwaniami, wyraźnie wzrosły za to ceny paliw (o 3,7% m/m – efekt wyższych cen ropy
naftowej i osłabienia złotego do dolara) a także ceny odzieży i obuwia (0,8% m/m –
wprowadzenie do sprzedaży letnich kolekcji).

CPI
Żywność i napoje bezalk.
Paliwa
Nośniki energii

Nadal spodziewamy się, że w kolejnych miesiącach inflacja będzie stopniowo odbijała w
górę, po pierwsze ze względu na efekt wyjątkowo niskiej bazy w cenach żywności, a po
drugie pod wpływem stopniowego pojawiania się wpływu mocnego popytu wewnętrznego na
ceny usług. Minie jednak sporo czasu zanim wskaźnik CPI zacznie zbliżać się do celu
inflacyjnego. Oceniamy, że przynajmniej do końca III kwartały stopa inflacji pozostanie
poniżej zera, a na koniec tego roku znajdzie się w przedziale 0,6-0,7% r/r.
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