A piac heti elemzése 2016.08.01. – 2016.08.05.

A júliusi PMI (53,8 pont) adat szerint az ipari termelés az év második felében növekedni fog.
A kiskereskedelmi index júniusban 5,6% /é/é volt.
A forint augusztus első hetében az euróval szemben stabilan a 311 HUF/EUR értéken volt.

Emelkedő „étvágy”
A magyar gazdaság számára az ipar mellett
nagyon fontos a fogyasztók étvágya. A
munkanélküliség folyamatos csökkenése és a
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Magyarországnak segít az ipar
Magyarország az egyik leginkább iparosodott
európai ország, ha az ipar részarányát vesszük
alapul a bruttó hazai terméken (GBP). A 2014-es
és 2015-ös ipari ágazatok termelése jelentősen
növelte a GDP-t. Idén már bonyolultabb a helyzet.
Az első negyedévben az ipari termelés a GDP-re
negatív hatással volt. A 2. negyedévben a
jelenlegi adatok alapján viszont pozitív lesz,
legalábbis az előrejelzések ezt mutatják. A júliusi
PMI adatokból indulhatunk ki, amely 53,8 pontra
emelkedett, így elérte maximumát az utóbbi öt
hónap alatt. Ha a PMI indexhez hozzáadjuk az
erős német ipari eredményeket és az
autóeladások trendjét az euróövezetben, akkor a
magyar ipar fejlődése várható.

nagyon alacsony infláció alkalmas feltételek a
háztartások fogyasztásának emelkedésére. A
kiskereskedelmi bevétel is ezt igazolja, júniusban
5,6%-kal növekedett éves szinten, amiből 5,3%
emelkedés az első félévben történt.
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A forint az euróval szemben nőtt, míg a dollárral
szemben csökkent
A devizapiaci helyzet augusztus legelején a
következőképpen alakult: a forint az euróval
szemben stagnált, a kereskedés főleg a 311
HUF/EUR érték körül folyt. A forint így még
mindig a két hónapos csúcs közelében mozog. Az
amerikai dollárral szemben a hazai fizetőeszköz
kedden erősödött a 277 HUF/USD szintig. Szerdán
törölte keddi nyereségeit, továbbá az árfolyamot
lényegesen befolyásolták a pénteki amerikai
munkaerő piaci adatok, ezeket azonban még nem
tették közzé.
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Forrás: REUTERS, 18:00 SZECS, 2016.08.04.

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

