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Áprilisban 51,7-ről 52,2 pontra növekedett a gyártási PMI index
Februárban 978 millió EUR többletben a kereskedelmi mérleg
A kiskereskedelmi bevétel márciusban +4,2% é/é
A termelői árindex márciusban -1,6 é/é

A hét elején erősödött a forint az euróval
szemben , de ez a trend elég gyorsan
megfordult. Az árfolyam már a keddi napon
elérte a 312,5 HUF/EUR mértéket. A forint innen
már nem „javított“, csütörtökön az üzleti órák
végén az árfolyam 312,4 HUF/EUR szinten zárt.
Az amerikai dollárral szemben a forint hétfőn
erősödött, így a kereskedés a 269,5 HUF/USD
szinten folyt. Erejét tovább fokozta a forint a
dollárhoz képest, kedden elérte a 267,7
HUF/USD határt. Délután ez a trend megfordult
és a forint fokozatosan csökkent az
árfolyamaerejét. Szerdán még gyengébb
értékeken
mozgott,
csütörtökön
pedig
méllyebbre haladt a „piros sávban“, a késő
délutáni órákban a 274,1 HUF/USD szinten zárt.
A Magyar Kormány közzé tette a bankszektor
adóterheinek
csökkentésére
vonatkozó
terveinek részleteit.. Ezek a változtatások 2017ben lépnek majd érvénybe és a Kormány már
előzetesen is bejelentette: a bankoktól 66,5
Mrd. forintnyi adót tervez beszedni. Az
összehasonlítás kedvéért az idei terv 79,2 Mrd.
HUF adóbevétellel számol.
A Nemzetközi Valutaalap (IMF) közzé tette
Magyarország
gazdasági
helyzetének
kiértékelését és javaslatokat is megfogalmazott a
további javulás érdkében. Az IMF szerint
Magyarország nagy lépést tett előre, de még
továbbra is jelentős kockázatok fenyegetik
gazdaságát. Az IMF szerint a magyar gazdaság az
utóbbi években jelentősen fellendült a Kormány
támogató intézkedéseinek és a kedvező külső
(globálisan alacsony kamatlábak és alacsony
nyersanyagárak) körülményeknek köszönhetően.

Ezekben az eredményekben lényegesen segített
az EU források felhasználása is. Az IMF
megdicsérte Magyarországot, hogy csökkentette
teljes tartozását a külföldi szubjektomokkal
szemben és javította az ország befektetési
pozícióját. Középtávon az IMF azt várja, hogy a
magyar gazdaság növekedése fokozatosan
lassulni fog az 1,5%-os értékig.

EUR/HUF változása ezen a héten

USD/HUF változása ezen a héten
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