A piac heti elemzése

A héten a forint az euróval és a dollárral szemben is nyereséges volt
A kereskedelmi mérleg áprilisban 533,6 mil. EUR tӧbbletet mutat
A fogyasztói árindex májusban +0,7% h/h és +0,5 é/é
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A Kӧzponti Statistikai Hivatal múlt héten
felülvizsgálta a GDP helyzetét az 1.
negyedévben. A GDP a kӧzzétett eredmények
alapján nӧvekedett, negyedéves viszonylatban
0,8%-kal, éves ӧsszehasonlításban pedig 3,3%kal. Korrigálás nélkül ez 3,5% é/é volt éves
hasonlatban.
A
kӧzép-európai
régiókhoz
képest
Magyarország kissé le van maradva, viszont ha
megnézzük
Magyarország
fejlődésének
tempóját a tӧbbi országhoz képest, akkor az
eredmények egyértelműen pozitívak.
Megkell vizsgálnunk mi is támogatja ezt a
folyamatot. Hónapok óta az az elvárás, hogy a
háztartások fogyastása fokozatosan felváltja a
befektetések és az ipari vállalatok exportját.
Az 1. negyedév eredményei alapján erre a
változásra még várni kell. A kiadások

szempontjából a nӧvekedés az exportnak
kӧszӧnhető és termelési szempontból az ipar
és az építőiparnak. Mivel a beruházások
mértéke az előző negyedévhez képest
csӧkkent a háztartások fogyasztása pedig csak
enyhén nӧvekedett, a gazdaság fejlődése csak
enyhe volt és az 1. negyedévben az
átlagpolgárok számára változást nem hozott.
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Az euróval szemben a forint a hét elején
jelentősen gyengült a 314,4 HUF/EUR szintre,
ami a leggyengébb értéknek számít március
második fele óta. Kedden viszont megfordult
helyzet és a forint fokozatosan javította
pozícióját, így csütӧrtӧkӧn napkӧzben elérte a
310,0 HUF/EUR határt a napot pedig 311,0
HUF/EUR árfolyammal zárta.
A dollárpáron a forint már a hét kezdetén az
erősebb értékek felé indított. Kedden és
szerdán sikerült nyereségeit tovább bővítenie
a 275,0 HUF/USD szintre. Tegnap a forint
pozíciója előszӧr gyengült, viszont a délután
folyamán sikerült megtartania erősebb
értékeit és a napot a 277,0 HUF/USD szinten
zárta.
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Forás: REUTERS, 15:00 SZECS, 2015.6.12.

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

