A piachetielemzése

A külkereskedelmi mérleg a februárban becsült 848 millió EUR szinten van.
A termelői szektor PMI indexe áprilisban 55.4 pontról 51.0 pontra csökkent.
A kiskereskedelmi forgalom növekedése márciusban +5,1 % é/é volt.
Az ipari termelés márciusban +2,6% h/h és 11,6% é/é volt, amely meglepően jó eredmény.
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A piachetielemzéseinfomatívjellegűtájékoztatás, a 256/2004 számútörvény 4§e)
alapjánnemminősülajánlásnakéspénzügyibefektetésitanácsadásnak sem.
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Nagy Márton, az MNB pénzügyi stabilitásért és
hitelösztönzésért felelős ügyvezető igazgatója
szerint a magyar bankoknak egyesülniük
kellene, mert hosszútávon fenntarthatatlan
ennyi bank. Ezen kívül a Központi Bank ismét
közölte, hogy továbbra is folytatja az
alapkamat csökkentési politikáját. Az EU
jelentős mértékben rontotta a magyar
gazdaság növekedéséi kilátásait, erre az évre
2,8%-os növekedéssel számolnak, amely
előrejelzéseik szerint 2016-ra visszaesik 2,2%ra. Az EU által jósolt kedvezőtlen gazdasági
eredmények okai elsősorban az EU-s

támogatásokban keresendők, mivel az EU-s
források jelentős csökkenése várható ebben az
évben. Ugyanakkor egy új elemzés szerint a
gazdaság fő mozgatórugója továbbra is a
belföldi fogyasztás lesz.
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A forintárfolyam alakulása a hét elején nem
mutatott jelentős változást. Kedd délelőtt
ugyan a 301,0 HUF/EUR határra erősödött a
hazai
pénznem,
azonban
délutánra
visszagyenült. A szerdai nap nem kedvezett a
forint árfolyamának, tovább gyengült, amely
visszaesés
csütörtök
délután
tovább
folytatódott egészen a 307,5 HUF/EUR szintig.
A nap második felében a forintárfolyam
jelentősen javult, és visszatért a 303,5
HUF/EUR szint küszöbére. Ennek ellenére
értéke sajnos még mindig gyengébb volt, mint
a hét elejei.
A dolláral szemben nem telt ilyen
eseménydúsan a hét. Az árfolyam volatilitása
ugyanis az elmúlt napokban alacsony volt. A
forint végig a 268,0 - 273,5 HUF/USD sávban
mozgott. Csütörtökön 269,4 HUF/USD
árfolyamon zárt a kereskedés.
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Forás: REUTERS, 20:00 SZECS, 2015.5.8.

