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� Az átlagos havi bér augusztusban 13,2%-kal, azaz 292 400 forintra nőtt az előző évhez képest. 

� Augusztusban 36,8%-kal nőtt az építőipari termelés volumene az előző évvel összehasonlítva.   

 

Eseménytelenül telt a hét a forint számára 

A forint euróval szembeni ingadozása ezen a héten 

alacsony volt. Az üzletkötések túlnyomórészt a 

307,2 és 308,8 HUF/EUR árfolyam szinten 

mozogtak, majd csütörtök kora délután a forintot 

308,4 HUF/EUR árfolyamon jegyezték. Az elmúlt 

napok eseménytelen alakulása nemcsak a forintot 

érintette, többé-kevésbé hasonló forgatókönyv 

érvényesült a korona és a zloty esetében is. A 

HUF/USD devizapár a hét első felében erősödő 

tendenciát mutatott, majd kedden délután elért a 

259,5 HUF/USD árfolyam szintre. Az elkövetkező 

napokban a piac alakulása kedvezőtlen volt a forint 

számára, így szerdán reggel 262,5 HUF/USD 

árfolyam szintre gyengült. Csütörtök délutánra 

részben korrigálta ezeket a veszteségeket, ezzel 

elérte a 260,6 HUF/USD árfolyam szintet.  

Kiderülhet a mennyiségi lazítás program sorsa 

Az Európai Központi Bank (EKB) rendkívül fontos 

ülésére október 26-án, csütörtökön kerül sor. 

Szeptemberben az EKB elnöke, Mario Draghi 

elmondta, hogy a mennyiségi lazítás ún. QE 

(Quantitative easing) program jövője valószínűleg 

októberben kerül nyilvánosságra. Nem hivatalos 

források szerint a QE-t októbertől további kilenc 

hónapig meg kellene hosszabbítani, azaz 2018 

szeptemberéig, mintegy 25-40 milliárd euró 

értékben vásárolt értékpapírral, a kamatok jelenlegi 

szintje mellett. Ezen a héten Mario Draghi 

hangsúlyozta, hogy a bank laza monetáris politikája 

az euróövezet kormányai számára teret nyitott a 

szükséges reformok bevezetésére.  

 

Az adóreformok bizonytalanságot jelentenek az 

amerikai központi bank számára 

A héten az amerikai központi bank (Fed) bankárai 

kiadtak egy nyilatkozatot, amelyben W. Dudley 

kijelentette, hogy jelenleg a legnagyobb 

bizonytalanságot a Fed számára az adóreformról 

Washingtonban folyó vita jelenti, amely véleménye 

szerint ösztönözné a gazdasági növekedést. 

Továbbá R. Kaplan elmondta, hogy a 10 éves 

amerikai államkötvények hozama azt jelezheti, hogy 

a befektetők elvárásai az amerikai gazdasági 

növekedés tekintetében csökkennek. 
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Forrás: REUTERS, 15:00 SZECS, 2017.10.19.

 


