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Sprzedaż detaliczna na majówce
Sprzedaż detaliczna wzrosła w maju o 6,1% r/r wobec 4,0% r/r w kwietniu. Odczyt był bliski konsensusowi rynkowemu (6,0% r/r)
i poniżej naszej prognozy (7,6% r/r). Maj przyniósł normalizację sprzedaży żywności i w sklepach niewyspecjalizowanych po
dwóch miesiącach zaburzeń spowodowanych przez termin Wielkanocy i wprowadzenie zakazu handlu w niedzielę. Relatywnie
słabo wypadła natomiast sprzedaż dóbr trwałych oraz odzieży (+8,6% r/r wobec 18,3% r/r średnio w styczniu-kwietniu). Naszym
zdaniem na tych kategoriach zaważył negatywny efekt dni roboczych oraz kombinacja świąt. Spodziewamy się przyśpieszenia
wzrostu sprzedaży detalicznej w kolejnych miesiącach. Konsumpcja prywatna naszym zdaniem pozostanie głównym
czynnikiem wzrostu gospodarczego w tym roku i wzrośnie o ok. 5% r/r.
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Deflator sprzedaży detalicznej wzrósł do 1,4% r/r i był najwyższy od marca 2017 r. W górę
pociągnęły go głównie rosnące ceny paliw (deflator 8,5% r/r, najwyżej od kwietnia 2017 r.) oraz
farmaceutyków (+1,2% r/r, najwyżej od 2015), które jednak zostały podbite przez efekt bazy. W
deflatorach pozostałych kategorii nie dzieje się nic.
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Sprzedaż detaliczna wzrosła w maju o 6,1% r/r wobec 4,0% r/r w kwietniu. Odczyt był bliski
konsensusowi rynkowemu (6,0% r/r) i poniżej naszej prognozy (7,6% r/r). Maj przyniósł
normalizację sprzedaży żywności (2,8% r/r) i w sklepach niewyspecjalizowanych (7,8% r/r) po
dwóch miesiącach zaburzeń spowodowanych przez termin Wielkanocy i wprowadzenie zakazu
handlu w niedzielę. Majowy wzrost był jednak niższy od średniej z pierwszych miesięcy roku
(powyżej 7% r/r), a relatywnie słabo wypadła sprzedaż dóbr trwałych, zwłaszcza samochodów
(+3,3% r/r wobec 9,0% r/r średnio w styczniu-kwietniu) oraz odzieży (+8,6% r/r wobec 18,3% r/r
średnio w styczniu-kwietniu). Naszym zdaniem na tych kategoriach zaważył negatywny efekt
dni roboczych oraz kombinacja świąt, która przyniosła w maju aż dwa długie weekendy. Swoje
zrobiła też pogoda z dużym nasłonecznieniem i niskimi opadami, która wyganiała konsumentów
z dużych sklepów.

Spodziewamy się przyśpieszenia wzrostu sprzedaży detalicznej w kolejnych miesiącach. Dobra
sytuacja rynku pracy oraz wysoki optymizm konsumentów będą wspierać konsumpcję
prywatną, która naszym zdaniem pozostanie głównym czynnikiem wzrostu gospodarczego w
tym roku i wzrośnie o ok. 5% r/r.

Niniejsza publikacja przygotowana przez Bank Zachodni WBK S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty ani rekomendacji do zawarcia
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