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• Augusztusban 257 900 Ft volt az átlagkereset Magyarországon. A reálbérek éves szinten 8,6%-kal 

emelkedtek, amely az elmúlt 6 év legnagyobb növekedése. 

• Az építőipari index augusztusban -9,0% é/é volt. 

• Nem változtatott kamatain az Európai Központi Bank.  

 

Veszteséges hetet zárt a forint 

Gyengült a forint az euróval szemben. Hétfőn 

fokozatosan esett a forint értéke, a 306 HUF/EUR 

szintről a 307,5 HUF/EUR szintre csökkent az 

árfolyam. Kedden és szerdán a kereskedés a 306 

– 307 HUF/EUR sávban folyt, végül csütörtökön 

délután az árfolyam a 307,5 HUF/EUR szinten 

zárt. Az amerikai dollárral szemben a volatilitás 

minimális volt. Az árfolyam hétfőn és kedden a 

279 HUF/USD szint körül mozgott. Szerdán 

azonban további gyengülést figyelhettünk meg, 

amely a csütörtöki EKB tárgyalásra reagálva 

tovább fokozódott. A nap végén a 281 HUF/USD 

szinten zárt az árfolyam.  

 

Nem okozott meglepetést az EKB 

Az új makroadatok nem befolyásolták 

nagymértékben a piacot, ez azzal magyarázható, 

hogy a befektetők az EKB csütörtöki 

tárgyalásának eredményére vártak. A Bank az 

elvárásoknak megfelelően, nem változtatott 

kamatain. A fő hitelezési kamat a nullás értéken, 

a betéti kamat a -0,4%-os negatív értéken 

maradt. Ami a mennyiségi lazítás (QE) programot 

illeti, az EKB elnöke, Mario Draghi bejelentette, 

hogy az aktívumok beszerzése 80 milliárd euró 

értékben egészen 2017 márciusáig folytatódni 

fog, amely időszakot akár meg is hosszabbíthatják 

az infláció alakulásától függően. AZ EKB képviselői 

fontolgatják, hogy még az év vége előtt bizonyos 

változásokat eszközölnek a QE programban, 

például bővítenék a megvásárolható aktívumok 

palettáját. Draghi egyelőre nem nyilatkozott a 

témával kapcsolatban. Feltételezzük, hogy a 

programmal kapcsolatos esetleges változtatások 

a decemberi tárgyaláson történnek majd meg. Az 

EKB elnöke hozzátette, hogy a monetáris 

bizottság nem beszélgetett a QE program 

meghosszabbításáról, azonban annyi bizonyos, 

hogy a program lezárása több ütemben fog 

zajlani. Tehát, a Bank bizonyára fokozatosan 

tompítani fogja a monetáris expanziót.  

 

EUR/HUF változása ezen a héten 

 

USD/HUF változása ezen a héten 
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