A piac heti elemzése

•
•
•

2015.5.11. – 2015.5.15.

A kereskedelmi mérleg márciusban az előzetes becslések alapján 928,6 mil. EUR többletet
mutat
Az otthoni GDP az 1. negyedévben +0,6% né/né és + 3,1% é/é
Az építőipar márciusban + 12,7% é/é

A forint a hét elejétől gyengül. Szerdán és
csütörtökön a forintot kilengések kisérték
mindkét oldalra. Csütörtökön az üzleti órák
végén az árfolyam 305,7 HUF/EUR volt.
A dollárpáron a mozgások még jelentősebbek
voltak. Hétfőn a forint veszteséges volt és
kedden a trend folytatódott, így elérte a 274,3
HUF/USD értéket. Viszont szerdán és
csütörtökön korrigálták az árfolyamot, így az
erősebb értékek felé haladt a forint.
Veszteségeit sikeresen törölte és az üzleti
órákat nyereséggel zárta, 268,5 HUF/USD
értékkel.

számol a gazdasági növekedéssel, amely
lehetővé teszi számára a kormányzati kiadások
csökkentését és az adóteher csökkentését
(kb. 220 milliárd forinttal), ezzel csökkenteni a
költségvetés hiányát.
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A szerdai előzetes adatok alapján a magyar
gazdaság továbbra is szolid tempóban
növekszik. A további mutatók is azt jelzik, hogy
a gazdaság jelenleg jó kondícióban van. Az első
negyedév növekedése az előzetes jelzések
szerint az ipari termelésnek köszönhető,
konkrétan az autó, elektronikai iparágnak és
az építőiparnak. Annak ellenére, hogy a
magyar gazdaság helyzete jelenleg jónak
mondható, az év végéig kismértékű romlással
számolunk. Két faktor fogja befolyásolni. Az
első, a tavalyi év autóipar eredményei rekord
mértékűek,
amik
az
ideji
évben
teljesíthetetlennek tűnnek. A második, a
Magyarországnak szánt európai financiók
felhasználásának volumene elérte a teljes
összeget.
A kormány közzétette a 2016-os állami
költségvetés tervét. A pénzügyminisztérium

Forás: REUTERS, 15:00 SZECS, 2015.5.15.
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