Шестгодишен връх за инфлацията в еврозоната
Сряда, 31 Октомври 2018 15:53

Лоши новини за европейската централна банка и Марио Драги. Те ще трябва
най-вероятно да ускорят плановете си за нормализиране на лихвената си политика, ако
се съди поне по данните от инфлацията. Ръстът на потребителските цени възлезе на
2.2% през октомври на годишна база, след ръст от 2.1% месец по-рано.

Така инфлацията в еврозоната е над среното целено ниво от 2% вече за пети пореден
месец, като достига най-високата си стойност от края на 2012-та година, сочат данните
на Евростат.

Поскъпването на енергийните цени, до голяма степен подхранва инфлацията в
страните ползващи еврото, като основна валута. Те се повишиха с 9.5% през септември.

В същото време, силно волатилните цени на хранителните стоки се увеличиха с 2.2%,
след ръст от 2.6% преди месец.
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Без да се отчита промяната в цените на храните и енергийните стоки, инфлацията
възлезе на 1.1% през октомври, на фона на 0.9% месец по-рано. Именно основният
индекс на потребителските цени се следи внимателно от ЕЦБ като индикатор за
текущото и бъдещото поведение на инфлацията в региона.

Данните потвърждават решението на ЕЦБ за намаляване на програмата за обратно
изкупуване на активи, като е възможно да доведе до първото повишение на лихвите
преди средата на следващата година.

Явно обаче, пазарните участници, все още не са напълно убедени в промяната на
политиката на ЕЦБ, защото изпратиха еврото силно надолу спрямо долара - до нива от
1.1300 долара.

Още през юни централната банка очерта плановете си да прекрати мащабната си
програма за изкупуване на облигации през декември 2018 г. и намекна, че лихвените
проценти вероятно ще останат на настоящите ултраниски нива поне до лятото на 2019 г.

Управителният съвет очаква основните лихвени проценти на ЕЦБ да се задържат на
сегашното си равнище най-малко за период, който включва и лятото на 2019 г., и във
всеки случай толкова дълго, колкото е необходимо, за да се осигури по-нататъшно
устойчиво доближаване на инфлацията до равнища под, но близо до 2% в средносрочен
план.

Управителният съвет ще продължава да извършва нетни покупки по програмата за
закупуване на активи с новия месечен темп от 15 млрд. евро до края на декември 2018 г.
Управителният съвет очаква нетните покупки да приключат тогава, при условие че
постъпващите данни потвърдят средносрочните предвиждания за инфлацията.
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