A piac heti elemzése

•
•
•

2015.11.9. – 2015.11.13.

A bruttó hazai termék a harmadik negyedévben +0,5 né/né és +2,3 é/é volt
A fogyasztói árindex októberben +0,1 é/é volt
Az ipari termelés szeptemberben +2,9% h/h és +7,8% é/é volt

A forint az euróval szemben a héten részben
javítani tudta múlt heti veszteségei egy részét.
Hétfő reggel a forintárfolyam a 315 HUF/EUR
szinten indított, a napot pedig 313 HUF/EUR-val
zárta. Kedden és szerdán nyereségeit tovább
bővítette, sőt szerdán a délutáni órákban
majdnem elérte a 311 HUF/EUR szintet.
Csütörtökön megtartotta erősebb értékeit, és
312,1 HUF/EUR értékkel zárta az üzleti órákat.
Az amerikai dollárral szemben a forintárfolyam
lényegesebb kilengések nélkül alakult. Az utóbbi
napokban a forintnak sikerült kis nyereséget
halmoznia a dollárral szemben, és a csütörtöki
zárásnál a 290 HUF/USD szinten állt meg.

szemben L. Evans ennek késleltetését javasolta.
J. Yellen a Fed igazgatója csak azt emelte ki, hogy
figyelembe kell venni az új átviteli csatornákat,
amelyek a globális gazdaságban keletkezhettek.
Ebben a pillanatban valószínűbb, hogy az
amerikai
monetáris
politika
szigorítása
decemberben fog megtörténni.
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A befektetők figyelme az elmúlt napokban a
központi bankárok kijelentéseire összpontosult.
Mario Draghi az EKB elnöke bejelentette, hogy
az euróövezeti adatok alátámasztják a gazdaság
fokozatos
növekedését.
Az
inflációval
kapcsolatban elmondta, hogy dinamikájának
gyengülését az alacsony olajárak és az erős euró
késleltetett hatása okozza. Mivel az infláció
gyengül Draghi a QE program meghosszabbítását
emlegette. Ezzel utalt arra, hogy a bank számára
mi lenne a legkedvezőbb megoldás a mennyiségi
lazítással kapcsolatban. Hozzátette továbbá,
hogy a QE program részévé válhatnak a görög
kötvények is, ha megfelelnek az aktívumok
vásárlási feltételeinek. Ha az EKB árstabilitása
veszélybe kerülne, hatáskörén belül az összes
lehetséges eszközét be fogja vetni a Központi
Bank.
A Fed tisztviselőinek kijelentései már
különbözőek voltak. J. Bullard a kamatlábak
decemberi emelése mellett voksolt, mivel az
inflációs cél közelsége szerinte már nem ad okot
a kamatok nullás értéken való fixálásának. Ezzel
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