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� Az átlagos havibér júniusban 14,4 %-kal emelkedett, elérve így a 290 300 HUF értéket. 

� Az MNB változatlanul hagyta a hitelkamatokat.  

� A kiskereskedelmi forgalom júniusban 5,2 %-kal emelkedett. 

 

A bérek növekedése nem okoz változást a piacon 

A forint az euróhoz képest a hét első felében a 

308,0 HUF/EUR árfolyam szint közelében mozgott. 

A bérek növekedése erős éves növekedést mutat, 

azonban e két tényező egyik hatása sem 

mutatkozott meg a piacon. A Magyar Nemzeti Bank 

keddi ülése ugyanis nem hozott változást a 

monetáris politika irányvonalában, a két számjegyű 

bérnövekedés pedig várható volt, hiszen 

Magyarországon nőtt a minimálbér a 

magánszektorban és emelkedtek a bérek az állami 

szektorban is.  

 

Tovább enyhíthet az MNB a monetáris politikán 

Szerdán a forintnak sikerült átlépnie a 302 HUF/EUR 

árfolyam szintet, csütörtökön pedig még 

kismértékben nőtt a nyeresége, a 301,5 HUF/EUR 

értékre. Így az eltelt 28 hónap legerősebb szintjén 

jegyezték. Ezt követően azonban a nap folyamán 

változást hozott az MNB nyilatkozata, amely szerint 

kész tovább enyhíteni monetáris politikáját.  A 

nyilatkozat szerint a szeptemberi inflációs adatok 

segítségére lesznek, hogy további lépéseit 

meghatározza. A forint az MNB kijelentéseire 

hirtelen gyengüléssel válaszolt, egészen a 304,6 

HUF/EUR árfolyam szintre esett. Míg kedden az 

MNB kilátásba helyezte a monetáris kondíciók 

esetleges további lazítását, feltételezve, hogy az 

infláció hosszabb ideig a 3%-os célkitűzés alatt 

maradt, csütörtöki magatartásával egyértelműen 

kinyilvánította, hogy az erős forint szálka a 

szemében, és nem haboz közbelépni erősödésének 

megakadályozása érdekében. A szeptemberi ülését 

követően várható, hogy az MNB ismét csökkenti 3 

hónapos betéti eszköz állományát, hogy támogassa 

a forint likviditását a piacokon, és korlátozza a forint 

további erősödésének lehetőségét. 

 

Hullámvasúton volt a héten az euró-dollár 

árfolyam 

A forint alakulása az amerikai dollárral szemben a 

héten tükrözte az euró-dollár körüli fejleményeket, 

ami a HUF/USD devizapár árfolyamának hintaszerű 

alakulásán is megmutatkozott. Az üzletkötések a 

hét folyamán túlnyomórészt a 255,7 – 258,8 

HUF/USD sávban mozogtak, csütörtökön 16 óra 

körül a forintot 257,7 HUF/USD árfolyam szinten 

jegyezték.  

 

EUR/HUF árfolyam változása ezen a héten 

 

USD/HUF árfolyam változása ezen a héten 

 
Forrás: REUTERS, 15:00 SZECS, 2017.8.24.

 


