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Erősödött a hazai valuta a héten 

A forint a hét elején kissé erősödött, és a nyereséget 

az elkövetkező napokban tartani tudta. Csütörtökön 

15 óra körül az árfolyamot kevéssel a 312 HUF/EUR 

határ alatt jegyezték.  

A forint változékonysága az amerikai dollárral szemben 

ezen a héten alacsony volt. Az üzletek túlnyomórészt a 

285,1 – 287,7 HUF/USD sávban jöttek létre, ami 

elsősorban az EUR/USD árfolyam békés alakulásának 

köszönhető. Az árfolyamot nem ingatta meg 

jelentősebben a Fed ülése sem, amely nem hozott 

meglepetést. A kamatok az eredeti értékeken 

maradtak, azonban a Fed hangot adott azon 

elvárásának, hogy az amerikai gazdaság növekedése 

felgyorsul az idén, és lassulása az első negyedévben 

csak átmeneti trend volt.  

Terítéken a francia elnökválasztás 

A választások előtti közvélemény kutatások a francia 

elnökválasztás első fordulójáról nem tévedtek 

jelentősen, és megbízhatóságuk a  vasárnapi, második 

fordulóra nézve is viszonylag magas. Az előzetes 

számok szerint jelenleg úgy tűnik, hogy E. Macron 

erősebb vetélytárs, mint M. Le Pen. De vajon mit 

jelentene győzelmük a HUF/EUR vonatkozásában? 

A forint - mint a magasan kamatozó devizák - a 

kedvező időszakokban általában jobban vonzza a 

spekulatív tőke figyelmét, amely azonban ismét 

mérséklődik, ha idegesség és a feszültség uralkodik 

Európában. E. Macron győzelme úgy tűnik, jelentős 

mértékben enyhíthetné a jelenlegi bizonytalanságot a 

piacokon, és támogatná a közös európai valutát. 

Véleményünk szerint azonban a centrista áramlat 

győzelme, és Franciaország helyzetének 

megszilárdulása az EU-ban még jobban segítené a 

feltörekvő piacok érzékenyebb devizáit, és a forint az 

euróval szemben valószínűleg kismértékben erősödne. 

Amennyiben Le Pent választanák Franciaország 

elnökévé, a közép-európai valuták 

valószínűleg nem kerülnék el a gyengülést.

Az EU-n belüli kapcsolatok, és összességében az Unió 

szerkezetének szétcsúszása egyértelműen nem 

játszana a közép-európai országok kezére, amely 

többek között annak a ténynek is köszönhető, hogy 

azok jelentős támogatások kedvezményezettjei. Ilyen 

eredmény esetén a forint az euróval szemben az éves 

minimumok közelébe kerülne. Le Pen szélsőséges 

reformokban testet öltő határozottabb fellépése 

esetén (beleértve Franciaország EU-tagságának 

veszélyeztetését is) a forint veszteségei lényegesen 

jelentősebbek lehetnek. 
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