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Wzrost inflacji!

Polska - Inflacja CPI % r/r

 W czerwcu inflacja konsumencka w Polsce wzrosła do 2,0% r/r z 1,7% r/r miesiąc
wcześniej.
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 Wstępny odczyt wskazywał na inflację na poziomie 1,9% r/r.
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 Główną przyczyną wzrostu inflacji był wzrost cen paliw..
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 Tempo wzrostu cen żywności zmniejszyło się, co ograniczało wzrost inflacji.
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 Nadal wzrost cen żywności i paliw to główne czynniki wpływające na poziom
inflacji w Polsce.

 Dane nie powinny mieć wpływu na nastawienie RPP, która nie zamierza podnosić stóp
procentowych przynajmniej w perspektywie roku.
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Źródło: Bloomberg
* Inflacja konsumencka – wskaźnik mówiący o średniej zmianie poziomu cen w gospodarce, publikowany przez GUS..
NOTA PRAWNA
Niniejszy materiał został opracowany przez pracowników Departamentu Zarządzania Aktywami Amundi Polska TFI SA i stanowi wyłącznie informację o charakterze poglądowym, wybraną subiektywnie, nie uwzględniając szczególnych potrzeb
konkretnych inwestorów, a pozyskaną z powszechnie dostępnych i uznanych za wiarygodne źródeł. Materiał oparty został na stanie wiedzy aktualnym na dzień jego sporządzenia, przy dołożeniu należytej staranności, aby informacje
zamieszczone były rzetelne, niemniej jednak nie stanowią one informacji kompletnej, a jedynie przekaz o dużym poziomie uogólnienia, nie wyczerpujący zagadnienia ani nie analizujący jego istoty ani następstw. Ewentualne opinie lub prognozy
zawarte w niniejszym materiale stanowią wyraz poglądów autorów oparty na aktualnym stanie wiedzy, jednakże nie wynikający z pogłębionej analizy tematu. Amundi Polska TFI SA nie ponosi odpowiedzialności za ich realizację, przy tym
zastrzega sobie prawo zmiany opinii w szczególności w przypadku zmiany warunków rynkowych, bez powiadamiania o tym adresatów niniejszego materiału. Niniejszy materiał nie zawiera informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego
z inwestycją w jakiekolwiek instrumenty finansowe, nie stanowi doradztwa inwestycyjnego, prawnego, finansowego ani rekomendacji w zakresie nabycia lub sprzedaży jakichkolwiek instrumentów finansowych. Wnioski wyciągnięte na podstawie
przedstawionych informacji i ewentualnych opinii lub prognoz nie powinny stanowić samodzielnej podstawy jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych. Decyzje inwestycyjne, odnośnie inwestowania w fundusze, powinny być podejmowane wyłącznie
po zapoznaniu się z Prospektem Informacyjnym Funduszu oraz Kluczowymi Informacjami dla Inwestorów, dostępnymi w punktach dystrybucji funduszy, w siedzibie Amundi Polska TFI SA oraz na stronie internetowej www.amundi.pl

