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A forint erősödött az euróval és dollárral szemben is.
A kiskereskedelmi forgalom januárban + 8,2% é/é

Az EUR/HUF árfolyamra a héten az MNB nagy
nyomást gyakorolt. Héftőn az üzletelés
relatíve nyugodt volt a 302,5-304,7 HUF/EUR
sávban folyt, de kedden a központi bankárok
döntése után, miszerint kamat csökkentésre
kerül sor a forint erősödött egészen 300,0
HUF/EUR árfolyamra. Szerdán nyereségeit
tovább bővítette a forint, így elérte 2014
januárja óta a legerősebb pozícióját 297,5
HUF/EUR értéket. Csütörtökön az árfolyamot
enyhén korrigálták, így a napot 299,8
HUF/EUR zárta.

Görögország üzleti kapcsolata nem számít
erősnek, tehát Görögország kilépése az
euróövezetből Magyarország számára nem
jelentene nagy veszteséget.
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Az MNB csökkentette kamatlábait 2,1%-ról
1,95%-ra. Matolcsy György az MNB
kormányzója bejelentette, hogy a bank ezzel a
lépésével új kamatcsökkentési ciklust indít.
Matolcsy továbbá hozzátette, hogy a
csökkentés addig folytatódik, míg el nem érik
a 3%-os inflációs célt.
Az MNB új prognózist adott ki, amely a
magyar gazdaság számára viszonylag pozitív.
Az ideji gazdasági növekvés várt mértéke 3%.
Az államháztartási hiány várhatóan a 3%-os
GDP határ alatt fog mozogni és az inflációs cél
elérésének időtartamát pedig 6-8 kvartálra
becsülték. A görög krízisre tekintettel, az MNB
emlékeztetett arra, hogy Közép-Európa és

22.03.

296

A forintnak a hét kedvező volt az amerikai
dollárral szemben is. Hétfőtől egészen
csütörtök reggelig erősödő trend kisérte a
forintot a dollárral szemben is, az árfolyam
270,0 HUF/USD volt. Délután viszont a trend
megfordult és így a napot 274,6 HUF/USD
értékkel zárta.

Forás: REUTERS, 15:00 SZECS, 2015.3.27.
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