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GB-Inflation Februari 2023

CPI tahunan Inggris melonjak menjadi 10,4% di bulan Februari dibandingkan dengan kenaikan 10,1% yang
tercatat di bulan sebelumnya dan meleset dari estimasi kenaikan 9,8%.

Sementara itu, CPI Core (tidak termasuk makanan yang mudah menguap dan barang-barang energi)
meningkat menjadi 6,2% YoY bulan lalu dibandingkan 5,8% yang terlihat di bulan Januari. Ekspektasi pasar
adalah untuk angka 5,8%.

CPI bulanan menunjukkan bahwa harga konsumen Inggris naik menjadi 1,1% di bulan Februari
dibandingkan ekspektasi 0,6% dan -0,6% di bulan sebelumnya.

CPI termasuk biaya perumahan penghuni (CPIH) naik 9,2% dalam 12 bulan hingga Februari 2023, naik dari
8,8% di bulan Januari.

Kontribusi kenaikan terbesar terhadap tingkat inflasi CPIH tahunan pada Februari 2023 berasal dari
perumahan dan layanan rumah tangga (terutama dari listrik, gas, dan bahan bakar lainnya), serta makanan
dan minuman non-alkohol. Secara bulanan, CPIH naik 1,0% pada Februari 2023, dibandingkan dengan
kenaikan 0,7% pada Februari 2022.

Kontribusi kenaikan terbesar pada perubahan bulanan baik pada tingkat CPIH maupun CPI berasal dari
restoran dan kafe, makanan, dan pakaian, yang sebagian diimbangi oleh penurunan kontribusi dari barang
dan jasa rekreasi dan budaya (terutama media rekaman), dan bahan bakar motor.
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Data GB-Inflation Februari 2023
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Indicators Actual Forecast Previous

Core Inflation Rate YoY 6.2% 5.7% 5.8%

Inflation Rate YoY 10.4% 9.9% 10.1%

Core Inflation Rate MoM 1.2% 0.8% -0.9%

Inflation Rate MoM 1.1% 0.6% -0.6%
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DISCLAMER : All contents of this presentation have been prepared by Research Dept. of
Valbury Asia Futures are provided solely for informational purpose. We have taken
reasonable measure to ensure the accuracy of this presentation, however, do not
guarantee its accuracy and will not accept liability for any consequential loss or damage
which may arise directly or indirectly from any use of this presentation
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