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Konsumenci znaleźli czas na zakupy dóbr trwałych
Wzrost sprzedaży detalicznej wyniósł w czerwcu 10,3% r/r nominalnie i 8,2% w cenach stałych. To wyraźne przyspieszenie
wobec majowych wyników (odpowiednio 7,6% r/r i 6,1%) i pozytywne zaskoczenie dla rynku, który spodziewał się 8,1% w
przypadku nominalnej sprzedaży i 6,8% dla realnej sprzedaży. Czerwcowy rezultat przebił też naszą wyższą od konsensusu
prognozę (7,3% r/r dla realnej sprzedaży detalicznej). Uwagę przyciąga zdecydowane odbicie w zakupach dóbr trwałych, z 4,5%
r/r do 11,8%. To konsekwencja zarówno dobrych nastrojów i sytuacji dochodowej gospodarstw domowych, jak i przesunięcia w
czasie części zakupów. W maju przez długie weekendy i pogodę konsumenci mogli mniej czasu spędzić w sklepach.
Konsumpcja prywatna naszym zdaniem pozostała w II kw. przy 5% r/r podobnie jak i wzrost całego PKB.
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Wzrost sprzedaży detalicznej wyniósł w czerwcu 10,3% r/r nominalnie i 8,2% w cenach
stałych. To wyraźne przyspieszenie wobec majowych wyników (odpowiednio 7,6% r/r i 6,1%) i
pozytywne zaskoczenie dla rynku, który spodziewał się 8,1% w przypadku nominalnej
sprzedaży i 6,8% dla realnej sprzedaży. Czerwcowy rezultat przebił też naszą wyższą od
konsensusu prognozę (7,3% r/r dla realnej sprzedaży detalicznej).
Uwagę przyciąga zdecydowane odbicie w zakupach dóbr trwałych, z 4,5% r/r do 11,8% przy
średniej dla okresu styczeń-maj na 7,8% r/r (według naszych wyliczeń opartych o podawane
przez GUS rozbicie sprzedaży detalicznej). To konsekwencja dobrych nastrojów gospodarstw
domowych (wciąż blisko rekordów) i sytuacji dochodowej (z realnym funduszem płac rosnącym
w ostatnich miesiącach ponad 9% r/r). Ważną rolę odegrało tym razem również przesunięcie w
czasie części zakupów. W maju przez długie weekendy i pogodę konsumenci mogli mniej czasu
spędzić w sklepach, a swój popyt na dobra trwałe (w tym samochody) zaspokoili dopiero w
czerwcu. Niewykluczone, że promocje na sprzęt RTV związane z mistrzostwami świata w piłce
nożnej również pomogły w osiągnięciu tak wysokiego wyniku (kategoria zawierająca sprzęt RTV
pokazała wzrost o 14,4% r/r realnie). Duży realny wzrost wystąpił też w odzieży i obuwiu (16,9%
r/r). Wkład do wzrostu sprzedaży detalicznej ze strony dóbr nietrwałych był podobny jak w
poprzednim miesiącu.
Deflator sprzedaży detalicznej niemal zbiegł się w czerwcu z odczytem inflacji, przyspieszając z
1,4% r/r do 1,9%, choć jeszcze niedawno pozostawał ponad punkt procentowy poniżej dynamiki
CPI. To konsekwencja tego, że ostatnio na odbicie inflacji bardziej pracowały ceny towarów niż
ceny usług.
Mocne zakończenie II kw. w danych o sprzedaży detalicznej wspiera naszą prognozę, że
konsumpcja prywatna pozostała w tym kwartale przy 5% r/r (prawdopodobnie przyspieszając
wobec 4,8% z I kw.) podobnie jak i wzrost całego PKB.
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