A piac heti elemzése
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2015.7.20. – 2015.7.24.

A kiskereskedelmi forgalom májusban +5,4% é/é.
Az átlagkereset májusban +1,5% é/é, értéke 242 700 HUF körül alakult. A reálkereset csupán 1
%-kal növekedett az előző évhez viszonyítva, amely a leglassabb növekedés az utóbbi 18
hónapban.
Ezen a héten a forint az euróval szemben némileg gyengült, a dollárral szemben pedig
erősödött.

A forint az euróval szemben tartotta erősebb
értékét ezen a héten. Az elmúlt napokban
nagyobb kilengések nem voltak, az árfolyam a
306,5 – 310,5 sávban maradt. A csütörtöki üzleti
órák végén 310,2 HUF/EUR szinten zárt.

hajtóerőt.Balog Ádám az MNB alelnöke
lemondott betöltött tisztségéről. Pozícióját Nagy
Márton veszi át, aki mindeddig az MNB
vezérigazgatója volt.

EURHUF fejlődése ezen a héten

310
308

24.07.

25.07.

24.07.

25.07.

23.07.

22.07.

21.07.

306
20.07.

USD/HUF fejlődése ezen a héten
288
286
284
282
23.07.

22.07.

280
21.07.

Az Magyar Nemzeti Bank újból csökkentette az
alapkamatot.
Azonban
ez
alkalommal
meglepetést okozott az MNB, mivel a változás
nagyobb volt a tervezettnél. A fő hitelkamat
elérte az új rekord minimumot, 1,5%-ról 1,35%ra módosult. Matolcsy György az MNB elnöke
bejelentette, hogy ezzel a lépéssel a bank
befejezte a monetáris politika lazításának
második szakaszát, továbbá kijelentette, hogy a
jelenlegi arány hosszú távon lesz érvényben. Az
MNB ezekkel a lépésekkel próbálja támogatni az
inflációt, és ösztönözni a gazdasági növekedést.
A
magyar
gazdaság
mindeközben
mérsékelteredményeket
mutat,
amit
a
makroökonómiai mutatók is alátámasztanak. Az
infláció még mindig az MNB által kitűzött 3% -os
célszint alatt mozog, és
az árak lassú
emelkedése sem jelent nagy rizikót a
gazdaságra. A monetáris politika minden
bizonnyal jó hatással lesz az inflációra és a
gazdasági növekedésre, de nem ez jelenti a fő
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A hét elején az amerikai dollárral szemben a
forint enyhén gyengült, de kedden az éles
kamatcsökkentésre a forint erősödéssel reagált,
így az árfolyama 282 HUF/USD határ körül
alakult. Erős értékét megtartotta a forint ,és a
tegnapi napot 282,5 HUF/EUR szinten zárta.

Forás: REUTERS, 15:00 SZECS, 2015.7.24.
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