
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A piac heti elemzése infomatív jellegű tájékoztatás, a 256/2004 számú törvény 4§e) alapján nem minősül ajánlásnak és  
pénzügyi befektetési tanácsadásnak sem. 

A piac heti elemzése    2016.0 4.04. – 2016.04.08. 

• Kiskereskedelmi bevétel februárban +6,4% é/é 

• Az ipari termelés februárban -0,8% h/h és + 6,3 é/é 

• A PMI index a gyártási szektorban 54,6 pontról 51,7 pontra csökkent márciusban  

• Kereskedelmi mérleg januárban 530 mil. EUR többletben  

Az HUF/EUR árfolyam a hét folyamám nem 

volt túl változékony. Az kereskedés nyugodt 

hangulatban és a 311,3 – 313,6 HUF/EUR 

sávban folyt. Csütörtök délután az árfolyam a 

312,1 HUF/EUR szinten zárt.  

 

A dollár esetében sem lehettünk tanúi az 

árfolyam nagy kilengéseinek. A hét első 

felében 273,3 – 275,8 HUF/USD sávban 

mozgott a kereskedés. Szerda délután a 

forintot erősödés kísérte, így csütörtök reggel 

az árfolyam 272 HUF/USD volt. A forint ereje a 

nap folyamán viszont már csökkent, így a 

zárásnál 274,3 HUF/USD volt az árfolyam. 

 

Az amerikai központi bank (Fed) szerdán közzé 

tette márciusi tárgyalásának eredményeit. A 

vezetőség többsége megegyezett abban, hogy 

a kamatok emelése még korai lenne, a 

szigorításra még pár hónapot várni kell. A 

résztvevők általi konszenzusból arra lehet 

következtetni, hogy a Fed ebben az évben 

kétszer fogja emelni kamatait – hogy mikor az 

még kérdéses. A pénzügyi piacok jelenlegi 

becslései alapján 50% esélye van a Fed 23 

bázispontú emelésének.  

  

Az MNB „sárga lapot“ kapott az Európai 

Központi Banktól (EKB). Az EKB magyarázatot 

kért magyar kollégáitól bizonyos saját 

alapokkal kapcsolatban, amelyeket jelenleg az 

MNB kezel. Az EKB számára gyanús, hogy az 

MNB ezeken az alapokon keresztül különböző 

projekteket támogat, amelyek nem a bank 

hatáskörébe tartoznak. Az EKB-nak például 

nem tetszik, hogy az MNB 2015-ben 

felvásárolta a Budapesti Értéktőzsde többségi 

részesedését, továbbá ingatlanokat és 

műtárgyakat is. Az MNB bejelentette, hogy a 

kérdésekre kielégítő válaszokat fog adni.  

 

EURHUF fejlődése ezen a héten 

 

USD/HUF fejlődése ezen a héten 

 

Forás: REUTERS, 15:00 SZECS, 2016.4.7.  


