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Inflacja poniżej 2% w styczniu
Polski CPI obniżył się w styczniu do 1,9% z 2,1%, zgodnie z konsensusem rynkowym i nieco mniej niż się spodziewaliśmy
(1,8%). Ceny żywności urosły mniej niż przed rokiem, ale nieco mocniej niż się spodziewaliśmy (o 1,1% razem z alkoholem i
tytoniem przy naszych oczekiwaniach 0,7% - stąd nietrafiona prognoza całego CPI). GUS nie podał jak zmieniły się ceny energii
i paliw, więc trudniej jest oszacować zmianę inflacji bazowej. Podtrzymujemy jednak naszą prognozę, że inflacja bazowa
wzrosła w styczniu do najwyższego poziomu od 2014 r., ale możliwe że była bliższa 1,0% niż 1,1% r/r, czyli naszej
dotychczasowej prognozy. Inflacja powinna pozostać bliska 2% w kolejnych miesiącach, jednak prawdopodobnie wzrośnie
ona do około 2,5% w połowie roku, by pod koniec 2018 r. powrócić do poziomu 2%. Istotniejszy jednak może być oczekiwan y
wzrost wkładu inflacji bazowej w inflację ogółem. Uważamy, że styczniowy odczyt i perspektywy CPI nie są podstawą do
zmiany tonu przez RPP.
Polski CPI obniżył się w styczniu do 1,9% z 2,1%, zgodnie z konsensusem rynkowym i nieco
mniej niż się spodziewaliśmy (1,8%). Zaledwie w listopadzie inflacja była przy celu NBP 2,5%.
Jak zwykle, styczniowa publikacja była uboższa w szczegóły niż pozostałe i nie była
poprzedzona wstępnym odczytem. W każdym razie, spadek inflacji był spowodowany zmianami
cen w kategoriach niebazowych. Ceny żywności urosły mniej niż przed rokiem, ale nieco
mocniej niż się spodziewaliśmy (o 1,1% razem z alkoholem i tytoniem przy naszych
oczekiwaniach 0,7% - stąd nietrafiona prognoza całego CPI).
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CPI
Żywność i napoje bezalk.
Transport
Użytkowanie mieszkania i nośniki energii

GUS nie podał jak zmieniły się ceny energii i paliw, więc trudniej jest oszacować zmianę inflacji
bazowej. Szersze kategorie zawierające powyższe produkty, tzn. transport i mieszkanie były
zgodne z naszymi oczekiwaniami lub nieco niższe, co w pewien sposób potwierdza, że to
właśnie kategorie niebazowe należy winić za spadek inflacji. Podtrzymujemy naszą prognozę,
że inflacja bazowa wzrosła w styczniu do najwyższego poziomu od 2014 r., ale możliwe że była
bliższa 1,0% niż 1,1% r/r, czyli naszej dotychczasowej prognozy.
Inflacja powinna pozostać bliska 2% w kolejnych miesiącach, jednak prawdopodobnie wzrośnie
ona do około 2,5% w połowie roku, by pod koniec 2018 r. powrócić do poziomu 2%. Istotniejszy
jednak może być oczekiwany wzrost wkładu inflacji bazowej w inflację ogółem. Uważamy, że
styczniowy odczyt i perspektywy CPI nie są podstawą do zmiany tonu przez RPP.
Należy pamiętać, że styczniowy odczyt będzie rewidowany, zgodnie ze zmienianymi co roku
wagami w koszyku inflacyjnym. Nasze szacunki wskazują na stosunkowo wysokie
prawdopodobieństwo, że rewizja styczniowej inflacji wypchnie ją do 2,0% r/r, jednak w lutym
możemy spodziewać się dalszego spadku inflacji.
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