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Krátka správa:
INFLÁCIA V EUROZÓNE PO SLABOM FEBRUÁRI ZRÝCHLILA
Rýchly odhad inflácie v eurozóne za marec priniesol zrýchlenie medziročného rastu harmonizovaných
spotrebiteľských cien na 1,4 % (z 1,1 % r/r v predchádzajúcom mesiaci). Ceny energií medziročne stúpli o 2
%, mierne pomalšie ako predtým. Zrýchleniu inflácie však pomohli ceny potravín a alkoholických nápojov,
ktoré medziročne vzrástli o 2,2 % (oproti 1 % r/r vo februári). Ceny služieb sa zvýšili o 1,5 % r/r, čím
zaznamenali mierne zrýchlenie tempa oproti začiatku roka.
Jadrová inflácia ostala nezmenená na úrovni 1 % r/r. Celkovo sa inflácia v eurozóne objavuje len postupne
a ešte potrvá, kým sa udržateľne dostane k cieľu ECB (blízko, ale tesne pod, 2 % v medziročnom vyjadrení
v strednodobom hľadisku).
Menová politika ECB ostáva naďalej voľná, v snahe pozdvihnúť infláciu bližšie k cieľu. Od januára pokračuje
program QE v zmenšenom mesačnom objeme nakupovaných aktív (EUR 30 mld.) a v takýchto
objemoch sa bude pokračovať do konca septembra 2018, v prípade potreby aj dlhšie. Ohľadom programu
QE po septembri ostávajú dve hlavné možnosti – postupný útlm (tzv. tapering) alebo ukončenie nákupu aktív.
Zatiaľ sa k nim však nedajú priradiť žiadne preferencie ECB. Ekonomika eurozóny sa zlepšuje, ako vidieť na
oživenom raste HDP a dobrom vývoji zamestnanosti, ale stále sa nachádza pod svojím potenciálom v miere
nezamestnanosti a chýbajúcich inflačných tlakoch. Z pohľadu inflácie chýba presvedčivý trend smerom nahor
v jadrovej inflácii a vyššia inflácia je dosiahnutá so značnou podporou uvoľnenej politiky ECB.
Postupnosť, tzv. sequencing, ostáva nezmenená – ECB očakáva, že hlavné sadzby ostanú na ich terajších
úrovniach dostatočne dlho, a až poza horizont nákupu aktív (QE). Preto neočakávame, že by sa kľúčový
úrok ECB mal zvyšovať pred začiatkom roku 2019 – prvé zvýšenie (najskôr depozitnej sadzby) by
mohlo prísť okolo polovice roka 2019. Postupný návrat inflácie na scénu, ako aj o niečo viac jastrabí
pohľad ECB do budúcnosti by však mohol viesť ku strmšej výnosovej krivke.
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Pre kotácie v reálnom čase (devízový, peňažný trh, akcie a ďalšie) navštívte aj online data centrum Erste Group
na http://produkte.erstegroup.com/CorporateClients/en/MarketsAndTrends/Overview/index.phtml
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