A piac heti elemzése

Az ipari termelés februárban az előzetes becslések szerint -0,3% é/é és +5,8% é/é
A fogyasztói árindex márciusban -0,6 % é/é.
A kiskereskedelmi forgalom februárban +6,2 % é/é
A külkereskedelmi mérleg februárban meghaladta az előzetes becsléseket (935,4 mill. EUR)
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Az
MNB
pénzügyi
stabilitásért
és
hitelösztönzésért felelős ügyvezető igazgatója
Nagy Márton elmondta, hogy az MNB a
kereskedelmi bankokat arra kérné, hogy 450
milliárd
forint
értékben
adjanak
ki
jelzáloglevelet. A központi bank ezzel a
devizahitelek
átváltásából
fakadó
kockázatokat szeretné csökkenteni. Az
átváltott hitelállomány nagyrésze hosszú

futamidővel rendelkezik, ezért az átváltás után
megnő a forintforrások és a forinthitelek
lejárati eltérése. Nagy szerint ennek az
intézkedésnek egyrészt az lenne a célja, hogy
csökkentse a hitelező bank kockázatait,
másrészt, hogy hosszabb távú finanszírozási
források használatára ösztönözze.
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A hét kezdete nem hozott a forint számára
jelentős változást. Kedden már mindkét
irányba ingadozás volt megfigyelhető, de
jelentősebb változást csak a szerdai napon
tapasztalhattunk, amikor közzétették a
márciusi inflációról szóló jelentést, ami
meglepően jó eredményeket tartalmazott. A
forint ennek hatására a 296,0 HUF/EUR szintre
erősödött. Ez az elmúlt 15 hónapban mért
legerősebb érték. Csütörtök folyamán
azonban a forint erről a szintről jelentősen
visszagyengült. A hét utolsó kereskedési
napján a 298,0 HUF/EUR szinten zárt.
Az elmúlt napokban jelentős fejlemények
történtek a forint-dollár árfolyamában. Hétfőn
a forint mérsékelten ugyan, de erősödött,
keddtől egy gyengülési trend kezdődött és az
árfolyamingadozás eltartott egészen szerdáig.
Csütörtökön a legtöbb devizapiacon a dollár
erősödött, ezalól nem volt kivétel a magyar
devizapiac sem. A forint tehát jelentős
gyengülést könyvelhetett el a héten, a korábbi
erősödését elveszítve az árfolyam a 279,0
HUF/USD szintre került.
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2015.4.6. – 2015.4.10

Forás: REUTERS, 14:00 SZECS, 2015.4.10.

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

