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A fogyasztói árindex márciusban -0,2% é/é volt
A kereskedelmi mérleg többlete februárban 979,2 milliárd euró volt
Az ipari termelés februárban -0,8% h/h és +6,3 é/é volt
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Javulás a hitelek körül
A Fitch Ratings hitelminősítő ügynökség
kijelentette,
hogy
a
magyar
bankok
aktívumainak minősége javult 2015-ben. A lejárt
igénylések mennyisége csökkent 26%-kal és
bizonyára tovább fogyatkozik majd idén is. Ez
nagyon kedvező hírnek számít, mivel a
bankszektort 2008-2009 között válság gyötörte a
rossz hitelek miatt. Javulás történt különösen a
vállalati hitelekben, valamint pozitív volt a deviza
jelzálogok konverziója is. A háztartásoknak
nyújtott hitelek ebben a csomagban a fő
probléma, mivel ezek a lejárt igénylések 60%-át
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A dollár erősnek bizonyult
A dollárpáron a forint viszont veszteséges volt.
Hétfőn és kedden az árfolyamot kilengések
kisérték mindkét oldalra. Szerdán közzétették a
kínai külkereskedelmi adatokat, amelyek nagyon
kedvezőek voltak, így a dollár ugrásszerűen
erősödött a 275,5 HUF/USD értékre. Az adatok
felülmúlták az elvárásokat, így a globális
gazdaság lassú növekedésével kapcsolatos
aggodalmak enyhültek. A kínai export kilenc
hónap után először növekedést mutatott,
mégpedig
kétszámjegyű
dinamikával.
Csütörtökön a forint pozíciója tovább romlott,
így a napot 276,3 HUF/USD értéken zárta.

alkotják. Másrészről viszont a helyzet
fokozatosan javul, de a lejárt igénylések
mennyisége még így is magas. Ez 2015 végén
elérte a 1 734 milliárd forintot, ami 11,7%-a a
teljes hitelek mennyiségének a bankszektorban.
A Fitch továbbá hozzátette, hogy az MNB 2015
októberében ún. tőketakarék rendszert vezetett
be, ami a rendszerszintű kockázat fedezésére fog
szolgálni és 2017-ben kerül érvénybe. Az
ügynökség szerint ez komoly motivációt fog
jelenteni a kereskedelmi bankoknak, hogy a
problémás hiteleket a lehető leghamarabb
elrendezzék.
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A forint erősödött az euróval szemben
A forint a hét elejétől erősödött az euróval
szemben. Hétfőn az árfolyamot kilengések
kisérték mindkét oldalra és a kereskedés a 312
HUF/EUR szinten folyt. Ezután a forint tovább
erősödött és szerdán a délutáni órákban elérte a
310,3 HUF/EUR határt. Csütörtökön enyhén
korrigálták az árfolyamot és a nap végén 311,2
HUF/EUR árfolyamon zárt a hazai fizetőeszköz.
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Forrás: REUTERS, 11:00 SZECS, 2016.04.15.
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