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� Az ipari termelési index októberben -4,2% h/h és +0,2% é/é volt. 

� A kiskereskedelmi forgalom volumene júliusban 4,1%-kal növekedett. 

� A bruttó hazai termék a 2. negyedévben 0,9%-kal nőtt, 3,2%-kal haladta meg az előző év azonos 

időszakának eredményeit.  

 

EURHUF: A forint az euróval szemben ezen a héten 

nem mutatott jelentős mozgást. A kereskedés 

túlnyomórészt a 305,2–306,5 HUF/EUR sávban 

folyt, csütörtök délután pedig a forintot 305,4 

HUF/EUR szinten jegyezték. Az Európai Központi 

Bank (EKB) ülése jelentősebben nem rázta meg az 

árfolyamot. 

USDHUF: A HUF/USD árfolya alakulása az euró-

dollár kereskedésének nyugodt menetét követte, 

ahol a befektetők kivártak az EKB csütörtöki üléséig. 

Az EKB tartózkodó hozzáállása lehetővé tette az 

euró további erősödését, ami a HUF/USD 

vonatkozásában a forint erősödését hozta a 253,5 

HUF/USD szint felé.  

Az EKB csütörtöki ülését vegyes várakozások előzték 

meg. Egyrészt a jelenlegi erős euró miatt nem volt 

várható, hogy az EKB a további erősítésre 

törekedne, mivel ezzel csupán a héjákat segítené a 

még nagyobb nyereség elérésében. Másrészt a 

szeptemberi ülés történelmi volt a monetáris 

politikában bejelentett változások tekintetében. 

Figyelembe véve a javuló gazdasági helyzetet az 

euróövezetben, az európai részvények emelkedő 

árfolyamait, és azt a tényt, hogy a kötvényvásárlás a 

jövő évi mennyiségi lazítás keretében valószínűleg 

korlátokba ütközik a német államkötvények hiánya 

miatt, egyáltalán nem volt biztos, hogy elmarad a 

meglepetés.  

Végül az EKB változatlanul hagyta a kamatokat, az 

eszközvásárlás volumene pedig a mennyiségi lazítás 

következtében 60 milliárd dollár maradt havonta. 

Ebben a volumenben kellene folytatódnia a 

vásárlásoknak legalább 2017 végéig, vagy szükség 

esetén hosszabb ideig is. Az EKB a várakozásoknak 

megfelelően javította az euróövezet gazdasági 

növekedésére vonatkozó becslését, emellett 

csökkentette inflációs várakozásait. Az EKB elnöke, 

Mario Draghi elmondta, hogy ősszel döntés születik 

a monetáris politika idei horizontjára vonatkozóan, 

ennek a lényegi része az októberi csúcstalálkozón 

várható. 
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