A piac heti elemzése
A forint az euróhoz
e
és dollárhoz viszzonyítva is erősödött.
A gazdasági bizalmi inde
ex ‐9,3 pontttal nőtt.

mi index okttóberben ‐99,3
A gazdaasági bizalm
pontra n
nőtt a szepttemberi ‐11,,6 pontról, íígy
2010‐tőll a legmaggasabb hattáron mozoog.
Hasonló képpen emelkedett
e
az üzleti és
fogyasztói hangulatt index is. A gazdasáági
ágazatokkon keresztül pozitív fejleményyek
várhatóaak mind a munkanélkküliség teréén,
valamintt magán a gaazdaságon be
elül is.
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A forint fejlődése a héten nem
m volt drám ai.
ontosságú erősödés
e
a keddi napoon
Kulcs fo
történt, mikor az árfolyam
á
me
egközelítettee a
292,0HU
UF/EUR határt. Ennek okka a fő piacoon
való törtténések volttak. A magassabb volitalittás
csütörtö
ökön jelent meg,
m mikor a forint délelőőtt
folyamán gyengültt, délután veszteséggét
törölte, az üzletelés végén pedig 292, 43
Rértéken zárt. A forint így júliustóll a
HUF/EUR
legmagaasabb értékeken van.
A kedd délelőtt folyamán a forint
f
a dol lár
páron
árfolyaam
is
erőssödött,
az
megközeelítette a 212,0HUF/US
2
SD szintet. A
további napokban naagy eltérésekre nem kerüült
sor, azz árfolyam 211,2 –2
212,8HUF/USSD
értékek között mozzgott. A piacci fejleményyek
mozgatórugó
ója a kozpon
nti bank(MN
NB)
fontos m
ülése leh
het. Az ülésre kedden kerül sor, a ku lcs
fontossáágú a bizottsáág azon dönttése lesz, hoogy
kíván‐e majd tovvábbra is enyhíteni a
monetárris politikán,, valamint új
ú minimum
mra
csökkentti‐e a kamato
okat.
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Forás: REUTERS, 099:00 SZECS, 20
013.10.25.

Ez a hír csu
upán informatívv jellegu, semm
mi esetre sincs sszó tanácsról, ajánlásról, sem pénzugyi befekktetési tanácsró
ól a
256/2004 számú torvényy 4§ e) alapján a pénzugyi piaccról.

