Komentarz na gorąco
Inflacja (wstępnie) nieco wzrosła

15 lutego 2010

Wstępne dane o inflacji za styczeń pokazały wzrost do 3,6% z 3,5%. Było to nieco wyżej niż nasze i rynkowe
oczekiwania. Niemniej, należy pamiętać że dane mają charakter wstępny ze względu na zmianę koszyka
inflacyjnego według nowych wag w przyszłym miesiącu. Dane nie mają wpływu na rynek i są neutralne z punktu
widzenia perspektyw inflacji i decyzji Rady Polityki Pieniężnej.
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GUS poinformował dziś, że inflacja w styczniu wyniosła 3.6%, co oznacza
wzrost z poziomu 3,5% w grudniu 2009. Zarówno nasza prognoza jak i
oczekiwania rynkowe wskazywały na utrzymanie się inflacji na poziomie
sprzed miesiąca. Należy zaznaczyć, że dane mają charakter wstępny, gdyż
są oparte na systemie wag z poprzedniego roku. W przyszłym miesiącu GUS
poda dane o inflacji za dwa miesiące (styczeń i luty) biorąc pod uwagę
zmieniony koszyk inflacyjny. Trudno w tej chwili określić, w jakim stopniu
korekty w koszyku wpłyną na szacunki inflacji.
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Według wstępnych danych, w styczniu ceny wzrosły o 0,5% m/m. Ze
względu na bardzo wstępny charakter danych, GUS nie opublikował
dynamiki cen dla wszystkich komponentów. Ceny żywności wzrosły o 0,7%
m/m, a ceny transportu o 1% (obie kategorie nieco poniżej naszych
oczekiwań). W większym stopniu niż oczekiwaliśmy wzrosły ceny
użytkowania mieszkania (o ponad 1%).
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Dane dzisiejsze są neutralne z punktu widzenia perspektyw inflacji na
najbliższe miesiące i decyzji Rady Polityki Pieniężnej. Nie miały one również
wpływu na rynek, dla którego większe znaczenie mogą mieć informacje z
dalszej części tygodnia, ze względu na znaczne zróżnicowanie prognoz
rynkowych – jutrzejsze statystyki z rynku pracy i czwartkowa produkcja.

Niniejsza publikacja przygotowana przez Bank Zachodni WBK S.A. (członka Grupy AIB) ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty ani rekomendacji do zawarcia
transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Podjęto wszelkie możliwe starania w celu zapewnienia, że informacje zawarte w tej publikacji nie są
nieprawdziwe i nie wprowadzają w błąd, jednakże Bank nie gwarantuje dokładności i kompletności tych informacji oraz nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie tych
informacji oraz straty, które mogły w konsekwencji tego wyniknąć. Bank Zachodni WBK S.A., jego spółki zależne oraz którykolwiek z jego lub ich pracowników mogą być
zainteresowani którąkolwiek z transakcji, papierów wartościowych i towarów wymienionych w tej publikacji. Bank Zachodni WBK S.A. lub jego spółki zależne mogą świadczyć usługi dla
lub zabiegać o transakcje z którąkolwiek spółką wymienioną w tej publikacji. Niniejsza publikacja nie jest przeznaczona do użytku prywatnych inwestorów. Klienci powinni kontaktować
się z analitykami Banku oraz przeprowadzać transakcje poprzez jednostki Banku Zachodniego WBK S.A. lub Grupy AIB w jurysdykcjach swoich krajów, chyba że istniejące prawo
zezwala inaczej. W przypadku tej publikacji zastrzeżone jest prawo autorskie oraz obowiązuje ochrona praw do baz danych.

Maciej Reluga Główny Ekonomista
Piotr Bielski
022 586 8333
Piotr Bujak
022 586 8341
Cezary Chrapek 022 586 8342

022 586 8363

Email: ekonomia@bzwbk.pl

