Warszawa, 2022.10.14

Wyniki inflacji zapowiedzią podwyżek
Czwartek dostarczył nam jakże ważne dla rynków wyniki inflacji konsumenckiej w
Stanach Zjednoczonych. Inflacja CPI spowolniła we wrześniu do 8,2% wobec 8.3% za
sierpień, gdzie przewidywania rynku oscylowały wokół 8,1%. W kontekście miesięcznym
natomiast odnotowano wzrost o 0,4% m/m, co w znaczny przewyższyło przewidywania
(0,2%) oraz wynik za sierpień (0,1%). Inflacja bazowa natomiast to 6,6% r/r (oczekiwania
6,5%). Czwartkowe dane znacznie zwiększają szanse na podwyżkę rzędu 0,75 pb. w
listopadzie na posiedzeniu Rezerwy Federalnej.
Na wyższe niż oczekiwano odczyty, rynek momentalnie zareagował spadkami. S&P 500 i
Nasdaq Composite traciły w pewnym momencie odpowiednio nawet -2,7% oraz -3%.
Jednakże, w obliczu dużej zmienności, indeksy nadrobiły straty, kończąc sesje
odpowiednio 2,56% i 2,23% in plus. Duże ruchy rynkowe najprawdopodobniej zostały
spowodowane faktem, iż duża część inwestorów zabezpieczała się na myśl o
negatywnych danych, a następnie realizowała zyski.
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Swoją chęć zduszenia inflacji podkreślił ponownie w czwartek Joe Biden. Oznajmił on, że
ceny w dalszym ciągu są za wysokie, a walka z utratą siły nabywczej pozostaje w
dalszym ciągu priorytetem. Jim Cramer, (popularny prezenter CNBC) przekazał natomiast
ostatnio swoją opinię, według której obecna inflacja to w dalszym ciągu efekt wydawania
oszczędności nagromadzonych w czasie lockdownów. Według Cramera inflacja ma
powrócić do stabilnych poziomów mniej więcej za rok, co miałoby się zbiec w czasie ze
szczytem stóp procentowych.
Wartym odnotowania są także doniesienia agencji Reuters, według których Europejski
Bank Centralny miałby podnieść stopy procentowe maksymalnie do poziomów 2,25%, co
byłoby finalnie zdecydowanie poniżej aktualnych poziomów inflacji. Wydaje się to jednak
prawdopodobne z uwagi na wielkość zadłużenia krajów strefy euro oraz kosztów jego
obsługi.
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