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A piac heti elemzése 2016.05.23. – 2016.05.27. 

• A kiskereskedelmi forgalom márciusban 5,5% é/é volt. 

• A munkanélküliségi arány áprilisban csökkent 5,8%-ra. 

• Áprilisban a foglalkoztatottak száma emelkedett 153 ezerrel. 

 

Változatos volt a hét a forint számára 

A forint árfolyama az euróval szemben ezen a 

héten elég változékony volt. Hétfőn reggel 314,5 

HUF/EUR szintről indított a forint, viszont a nap 

folyamán legyengült a 317,7 HUF/EUR szintre. 

Legutóbb a hazai fizetőeszköz januárban volt 

ilyen gyenge, azonban kedden megfordult a trend 

és veszteségei nagy részét törölni tudta. Szerdán 

az erősebb értékek felé vette az irányt, így a 314 

HUF/EUR határ alá sikerül eljutnia. Csütörtökön a 

forint nyereségeit nap közben tovább fokozta, 

viszont délutánra visszatért az eredeti, 314 

HUF/EUR értékre.  

Az amerikai dollárral szemben a helyzethasonló 

volt. Hétfőn a forint legyengült a 283,7 HUF/USD 

értékre. Az elkövetkező napok folyamán 

fokozatosan törölte gyengébb értékeit, és 

csütörtök délutánra az árfolyam elérte a 280,5 

HUF/USD szintet.  

 

Lezárult az MNB kamatcsökkentési ciklusa 

A hét fő eseménye az MNB gyűlése volt. Kedden 

a monetáris bizottság úgy döntött, hogy tovább 

lazítja a monetáris politikát, ennek 

megfelelőképpen csökkentette a fő hitelkamatot 

az új rekord minimumra, 0,9%-ra. A betéti kamat 

maradt a negatív értéken (0,05%), az O/N betéti 

kamat (overnight) pedig 1,15%-ra tolódott.  

A gyűlés végén nyilvánvalóvá vált, hogy az MNB 

nem tervez további kamatcsökkentést, tehát a 

monetáris politika lazításának ciklusa is bizonyára 

véget ér. Ezt a feltevést az is alátámasztja, hogy 

az MNB kijelentette, a jelenlegi kamatláb beállítás 

alkalmas középtávon a 3%-os inflációs cél 

elérésére. A Bank jegyzőkönyvéből nem derül ki, 

hogy a monetáris bizottság tervez-e még olyan 

lépést, ami nem a kamatokat fogja érinteni. Azt 

azonban nem lehet garantálni, hogy az MNB nem 

fogja nagyobb mértékben kihasználni nem 

hagyományos eszközeit, különösképpen, ha a 

pénzügyi piacok likviditásának támogatásáról van 

szó. Ez az elkövetkező hónapokban esetleg 

további változtatásokat igényelhet.  
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Forrás: REUTERS, 15:00 SZECS, 2016.05.26. 

 


