
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

pénzügyi befektetési tanácsadásnak sem. 

A piac heti elemzése 2016.03.28. – 2016.04.01. 

• A munkanélküliségi ráta februárban 6,1% volt

• A termelői árindex februárban -1,6% é/é volt 

• A foglalkoztatottak száma 117 ezerrel növekedett 2015 februárjától 2016-ig 

Lényeges változások a forint árfolyamon 

A forint árfolyama az euróval szemben hullámzó 

volt az elmúlt napokban. A kereskedés a 312,5-

315 HUF/EUR sávban történt, így a forint elérte 

az utóbbi két hónap leggyengébb értékét. A 

csütörtöki napot a hazai fizetőeszköz a 314,2 

HUF/EUR szinten zárta. A dollár árfolyam 

változatosan alakult az elmúlt héten. Az 

Amerikai Központi Bank (Fed) kormányzójának 

keddi bejelentése után a dollár eladása nyomás 

alá került, ami folytatódott a következő 

napokban is. A forint így lényeges nyereséget 

szerzett, és a csütörtöki zárásnál a 275,3 

HUF/USD értéken végzett.  

 

Továbbra sem emelkednek a kamatok 

Janet Yellen, a Fed kormányzója kedden 

megerősítette, hogy a Fed egyelőre folytatja a 

lazított politikát. Tehát minden bizonnyal 

elhalasztják a kamatok emelését néhány 

hónappal. J. Yellen továbbá véleményezte az 

amerikai gazdaság fejlődését, azonban nem volt 

túl bizakodó. Említése szerint a makrogazdasági 

adatok vegyesek voltak. A figyelem 

középpontjába az infláció került, amelyet a Fed 

pozitívan értékelt növekedés dinamikája miatt. 

Ugyanakkor azt, hogy meddig fog kitartani a 

maginfláció (inflációs mutató, amelyet 

megtisztítanak a gyorsan változó külső gazdasági 

hatásoktól) növekedése, nem kommentálta. 

Végezetül említést tett a kínai gazdaság 

változásáról és e folyamat lehetséges hatásairól.  

 

 

Nőttek a magyarok megtakarításai 

A magyar kormány április 1-től államkötvények 

új sorozatát szeretné kibocsájtani lakossági 

befektetők számára. Bejelentette továbbá, hogy 

ettől a dátumtól csökken az úgynevezett 

prémium államkötvények kamata 0,25%-kal, de 

csak azokat a kötvényeket érinti, amelyeknek 3-5 

év a futamideje.  Az MTI közzétette, hogy a 

magyar háztartások megtakarításai 2015-ben 

elérték a 2,665 billió forintot, tehát a GDP 7,9%-

ra ugrott. A fokozott megtakarításokat 

elősegítette a bankok által nyújtott kompenzáció 

a devizahitelek károsultjainak.  
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Forrás: REUTERS, 15:00 SZECS, 2016.03.31.  


