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Inflacja - Polska 2:0
Inflacja przyspieszyła w czerwcu z 1,7% r/r do 2,0%, przy wzroście m/m o 0,1%. Wstępny odczyt wskazywał na 1,9% r/r, przy
czym konsensus rynkowy wynosił wtedy 2,0%. Póki co odbicie inflacji wciąż opiera się na żywności i paliwach. Według
naszego szacunku inflacja bazowa pozostała w czerwcu na 0,5% r/r, najniżej od lutego ub.r. Inflacja CPI może pozostać w
pobliżu 2% również w lipcu, ale później zacznie ulegać wpływowi wyższej bazy z 2017 r. i naszym zdaniem zakończy rok na ok.
1,5% r/r.
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Inflacja przyspieszyła w czerwcu z 1,7% r/r do 2,0%, przy wzroście m/m o 0,1%. Wstępny
odczyt wskazywał na 1,9% r/r, przy czym konsensus rynkowy wynosił wtedy 2,0%. Mamy
kontynuację odbicia inflacji z dołka 1,4% r/r z marca i wciąż opiera się ono na tych samych
elementach: żywności i paliwach – czyli niebazowej części CPI. Inflacja bazowa nadal nie
wykazuje reakcji na napięcia na rynku pracy, które generują istotną presję płacową. Według
naszego szacunku inflacja bazowa pozostała w czerwcu na 0,5% r/r, najniżej od lutego ub.r.
Ceny paliw urosły o 15,2% r/r i 1,1% m/m a ceny żywności o 2,7% r/r (-0,2% m/m) – w obu
kategoriach finalne odczyty pokryły się ze wstępnymi.
Wśród składników inflacji bazowej, w dół zaskoczyły nas ceny odzieży i obuwia, wyraźnie
odbiegając swoim zachowaniem od sezonowego wzorca. Spadek w tej kategorii wyniósł 1,4%
m/m choć w czerwcach ostatnich 20 lat nie przekraczał 1%. Wyższe niż oczekiwaliśmy były za
to ceny usług transportowych. Łącznie, dynamika cen usług przyspieszyła z 1,3% r/r do 1,4%,
natomiast ceny towarów wzrosły w czerwcu o 2,2% r/r wobec 1,8% poprzednio.
Inflacja CPI może pozostać w pobliżu 2% również w lipcu, ale później zacznie ulegać wpływowi
wyższej bazy z 2017 r. i naszym zdaniem zakończy rok na ok. 1,5% r/r. Taka prognoza
obarczona jest ryzykiem w górę z uwagi na suszę. Obecnie szacujemy, że jeśli straty w biorach
okażą się istotne to może to podbić ścieżkę inflacji o 0,1-0,2pp.
Przy utrzymującej się niskiej inflacji bazowej Radzie Polityki Pieniężnej nie pozostaje nic innego
jak trzymać się komunikacji, że nie ma powodów do zmiany stóp procentowych teraz ani w
przewidywalnej przyszłości. Nowa projekcja NBP nie dostarczyła nowych argumentów za
zmianą polityki pieniężnej. Obniżenie ścieżki inflacji w latach 2018 i 2020 w stosunku do
marcowych prognoz oraz ścieżki PKB dla lat 2019-2020, mogły tylko utwierdzić Radę w jej
poglądach o potrzebie utrzymywania stabilnych stóp. Według nas pierwsza podwyżka stóp
procentowych pojawi się nie wcześniej niż pod koniec 2019 r.
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