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A kereskedelmi mérleg decemberben 556 millió euró többlettel zárt.
Az ipari termelés indexe decemberben 0,5%-al csökkent.

Gyengül a forint a dollárral szemben
A forint kereskedése az euróval szemben hétfőtől
szerdáig a 308,7 - 310,1 HUF/EUR szinten folyt.
Csütörtökön enyhe szelet fogtak a forint vitorlái, és
elindult a 308,2 HUF/EUR körüli erősebb értékek
felé.
Az amerikai dollárral szemben a forint gyengült a hét
elején, kedden ezek a veszteségek tovább nőttek.
Csütörtök délutánig a forint nem tudta ezeket a
veszteségeket behozni, csütörtökön 14 óra körül
288,7 HUF/USD közelében állapodott meg.

vonatkozásában (ezt többé-kevésbé a HUF/USD
árfolyam is tükrözi) az elmúlt hetekben növekvő
változékonyság tanúi vagyunk, amely a belátható
jövőben várhatóan nem fog csökkenni. Ha azonban a
nacionalista jelöltek és pártok preferenciái
csökkennének mindkét országban és nem lennének
sikeresek a választásokon, az jelentősen
megerősítené az Európai Unió valamint az
euróövezet stabilitását. Ez a helyzet ugyanis az euró
jelentős erősödéséhez vezetne.
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Forrás: REUTERS, 15:00 SZECS, 2017.2.9.
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Növekvő bizonytalanság az európai választások
miatt
Ezen a héten csendesebb időszakot zártunk a
makrogazdasági
események
tekintetében.
Bejelentéseikkel sem az EKB, sem a Fed képviselői
nem rengették meg alapvetően a piacokat. A főbb
piacok eseményeit inkább a közelgő európai
választások
miatt
érzékelhető
növekvő
bizonytalanság befolyásolta. Az Egyesült Államokban
a politikai szezon legfontosabb választásai már
lezajlottak, ennek ellenére a pénzügyi piacok még
mindig észrevehetően tükrözik a befektetők
aggodalmait. Idegességük oka mindenekelőtt az,
hogy az új amerikai elnök, Donald Trump nem
hajlandó nyilvánosságra hozni az ország elkövetkező
évekre tervezett gazdaságpolitikáját. Ez a
bizonytalanság
Franciaországban
és
Németországban már elhatalmasodni látszik a
közelgő elnök- és parlamenti választások kapcsán. A
legnagyobb ellentmondások a francia elnökjelöltet,
Marine Le Pen-t övezik, akinek elég reális esélye van
a sikerre, és olyan szokatlanul radikális terveket
kíván végrehajtani, mint például az ország kilépése az
euróövezetből és az EU-ból. A fő devizapár

