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Odbicie w inflacji
Zgodnie z naszymi oczekiwaniami, inflacja CPI odbiła w kwietniu do -1,1% r/r z -1,5% r/r, a wzrost podaży pieniądza
M3 spowolnił do 7,2% r/r z 8,9% r/r w marcu, poniżej oczekiwań. W ujęciu miesięcznym ceny dóbr i usług
konsumpcyjnych wzrosły o 0,4% m/m czyli najmocniej od kwietnia 2013 r. Wzrost rocznego wskaźnika CPI wynikał
przede wszystkim z wyższych cen paliw oraz żywności. Podrożały zwłaszcza owoce i warzywa, najwyraźniej znika
efekt embarga nałożonego przez Rosję. Spodziewamy się dalszego wzrostu wskaźnika inflacji w kolejnych
miesiącach. Deflacja będzie się jednak utrzymywała do III kw., a na koniec roku zobaczymy 0,6-0,7% r/r, zatem wciąż
daleko od celu inflacyjnego RPP. Presję na wzrost CPI wywierać będzie ożywienie wzrostu gospodarczego oraz
bardzo niska baza statystyczna. Dane są neutralne dla perspektyw polityki pieniężnej a rynek zareagował na nie
lekkim umocnieniem złotego.
Wskaźnik CPI rośnie zgodnie z naszymi oczekiwaniami
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Zgodnie z naszymi oczekiwaniami, inflacja CPI odbiła w kwietniu do -1,1% r/r z -1,5% r/r,
podczas gdy rynek spodziewał się mniej wyraźnej zmiany, do -1,2% /r. W ujęciu
miesięcznym ceny dóbr i usług konsumpcyjnych wzrosły o 0,4% m/m czyli najmocniej od
kwietnia 2013 r. Dane potwierdzają, że deflacja osiągnęła już w tym roku swój najgłębszy
poziom i naszym zdaniem do końca roku wskaźnik CPI będzie rósł.
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Wzrost rocznego wskaźnika CPI wynikał przede wszystkim z wyższych cen paliw (ceny w
kategorii transport wzrosły o 0,9% m/m), które podniosły się pod wpływem wyższych cen
ropy na rynku międzynarodowym, oraz wyższych cen żywności, które wzrosły o 0,6% m/m
Podrożały zwłaszcza owoce i warzywa, odpowiednio o 5,8% oraz 2,2% w skali miesięcznej
Dotychczas ceny tych produktów były pod presją embarga do Rosji, co powodowało
nadwyżkę produkcji. Polscy producenci sprzedali te nadwyżki za granicę, na nowe rynki,
oraz w kraju, co już zaczyna się przekładać na wzrosty cen w tej kategorii. Zmiany cen
pozostałych dóbr i usług były mniej więcej zgodne z naszymi oczekiwaniami, poza kategorią
łączność, która pokazała wzrost o 0,8% m/m, podczas gdy my oczekiwaliśmy się stabilizacji.
Po danych o inflacji szacujemy, że inflacja bazowa wzrosła w kwietniu do 0,4% r/r z 0,2% r/r
w marcu. Dane są neutralne dla perspektyw polityki pieniężnej i potwierdzają, że dalsze
obniżki stóp nie są potrzebne.
Spodziewamy się dalszego wzrostu wskaźnika inflacji w kolejnych miesiącach. Deflacja
będzie się jednak utrzymywała do III kw., a na koniec roku zobaczymy 0,6-0,7% r/r, zatem
wciąż daleko od celu inflacyjnego RPP. Presję na wzrost CPI wywierać będzie ożywienie
wzrostu gospodarczego oraz bardzo niska baza statystyczna.
W kwietniu znaczący spadek podaży pieniądza M3
W kwietniu podaż pieniądza M3 spadła o 0,9% w porównaniu do marca, co oznacza wzrost
o 7,2% r/r (8,9% w marcu – dane po rewizji). Był to przede wszystkim efekt zmniejszenia
depozytów firm o 6,4 mld zł w porównaniu z marcem (tj. o 3% m/m). Nieznacznie obniżyły
się również depozyty gospodarstw domowych (o 1,2 mld zł, tj. 0,2% m/m).
W kwietniu tempo wzrostu należności ogółem spowolniło do 6,5% r/r z 7,8% r/r w marcu, w
tym tempo wzrostu należności przedsiębiorstw obniżyło się do 5,5% r/r z 7,8% r/r. W
znacznej mierze było to spowodowane zmianami na rynku walutowym – złoty umocnił się
wobec głównych walut, w tym o 1,4% m/m wobec euro. Jednak naszym zdaniem ten ruch
nie wyjaśnia w całości spowolnienia wzrostu kredytów.
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