
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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       2015.09.07. – 2015.09.11 . 

• Az ipari termelés júliusban -0,7% h/h és +3,4% é/é volt 

• A fogyasztói árindex augusztusban -0,6% h/h és 0,0% é/é volt 

• A kereskedelmi mérleg júniusban az előzetes becslések alapján 674,2 millió EUR többletet 

mutatott 

 

Az euróval szemben a forint árfolyama ezen a 

héten nem mutatott nagyobb kilengéseket. 

Hétfőn kis veszteséggel zárt a forint, amelyet 

kedden sikerült javítania. Szerdán viszont a 

forint ismét negatív értékek felé haladt a 

nagymértékű eladási nyomás következtében. 

Csütörtökön a trend folytatódott, és a 

kereskedés a 315 HUF/EUR szinten alakult, a 

délutáni zárásnál pedig 315,4 HUF/EUR volt az 

árfolyam. 

Radikális változás az amerikai dollárral szemben 

sem történt az elmúlt héten. Hétfőn szinte alig 

változott az árfolyam, kedden kisebb kilengések 

történtek, és csak szerdán erősödött a forint, 

amikor a 280 HUF/USD határérték alá tudott 

kerülni. Ugyanakkor délután gyengült, és az 

üzletelés a 282 HUF/USD szintre ugrott. A 

csütörtöki nap nagy változást nem hozott a piac 

számára, így az árfolyam a 280 HUF/USD szint 

közelében mozgott. 

Az augusztusi inflációs mutató lényeges lassulást 

mutat. Júliusban az árak 0,4%-kal nőttek éves 

viszonylatban, ezzel szemben  augusztusban a 

növekedés megállt, melyet az alacsony 

üzemanyagárak okoztak. Az MNB egyelőre 

túlbecsülte előrejelzésében az infláció 

feljlődését. Nyilvánvaló, hogy az árak gyenge 

növekedése miatt az MNB továbbra is tartani 

fogja laza monetáris politikáját. Az előrejelzés 

alapján 2016 első félévében az infláció elérheti a 

2,5%-os értéket. Ha az árak mégsem az 

elvárások szerint alakulnak, akkor az MNB 

várhatóan újabb kamatcsökkentést fog 

eszközölni.  

Az elkövetkező napokban nem várható jelentős 

változás. A pénzügyi piacok egyenlőre 

türelmesen kivárják a jövő heti Fed ülésezést, 

ahol eldől, hogy a Fed szigorítani fog-e 

monetáris politikáján. Nagy volatilitás várható 

jövő héten, akár mozdítanak a kamatlábakon,  

akár nem.  

EURHUF fejlődése ezen a héten 

 

USD/HUF fejlődése ezen a héten 

 

Forrás: REUTERS, 14:00 SZECS, 2015.9.11.  


