A piac heti elemzése

A forint az euróval szemben gyengült a dollárpáron viszont enyhén erősödött
A novemberi fogyasztói árindex -0,4% h/h a -0,7% é/é
Az októberi kereskedelmi mérleg 374 mill. EUR töbletet mutat
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Az elmúlt napokban a HUF/USD árfolyam
változékonyságának lehettünk szemtanúi. A
forintot a hét kezdetén gyengülő trend kisérte
és ennek következtében az árfolyam elérte a
250,0 HUF/USD határt. Kedden viszont
megfordult a trend és ismét, habár csak
enyhén de erősödni kezdett a forint. A hét
második felében lényegesebb változásokra
nem került sor. A csütörtöki üzleti órák végén
a 248,5 HUF/EUR határon zárt a forint.

hozzátette, hogy az MNB a monetáris politikán
belül a növekvésre fog törekedni.
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A forint árfolyama az euróval szemben
változékony volt. Hétfőn és kedden az
üzletelés a 305,0 – 306,5 HUF/EUR értékek
között történt. Szerdán a forint veszteséges
volt és csütörtökön elérte a 308,0 HUF/EUR
árfolyamot. A nap végére részben sikerült
korrigálni a veszteséget, így a 307,3 HUF/EUR
határon zárt.
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2014.12.08. – 2014.12.12.
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Matolcsy György a Központi Bank kormányzója
bejelentette, hogy a deflációs hatás az Európai
Únióban lényeges kockázatok forrása lesz
2015-ben a magyar gazdaság számára.
Matolcsy szavai alapján a jövő évben az MNB
felkészül
arra,
hogy
képes
legyen
megakadályozni a potenciális külső pénzügyi
sokkok hatását, amelyekkel Magyarország a
közeljövőben szembekerülhet. Hogy az MNB
ezeket a sokkokat elkerülje szükség esetében
a devizatartalékait is felhasználja. A
kormányzó továbbá figyelmeztetett az EU-ban
uralkodó munkanélküliség mértékére és a
lassú
kereskedelmi
növekvésre,
ami
problémát jelent minden tagállamnak. Végül

Forás: REUTERS, 13:00 SZECS, 2014.12.12.
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