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� A munkanélküliségi ráta szeptemberben 4,1% volt.  

� Az MNB változatlanul, 0,9%-os szinten hagyta az alapkamatot. 

 

A veszteségek hete 

A forint ezen a héten veszteségeket szenvedett el az 

euróval és az amerikai dollárral szemben is. Míg a 

hét elején 308,2 HUF/EUR árfolyam szinten folyt a 

kereskedés, addig csütörtök délután 310,9 HUF/EUR 

árfolyamon, illetve 265,3 HUF/USD szinten 

jegyezték. A piaci fejleményeket főként az euróval 

történtek vezérelték. A magasabb változékonyság 

csak csütörtök délután jelent meg az 

árfolyamokban, mivel a befektetők kivártak az 

Európai Központi Bank (EKB) üléséig, mely után az 

euró elkezdett veszíteni értékéből, ezért az 1,172 

USD/EUR árfolyam szintre gyengült. 

A kamatemelés továbbra sem valószínűsíthető  

Habár az MNB kedden változatlanul hagyta a 

kamatokat, az infláció a bank előrejelzése szerint 

legkorábban 2019 első felében éri el a 3%-os 

inflációs célt, ami nagymértékben csökkenti 

Magyarországon a kamatemelés valószínűségét az 

elkövetkező negyedévekben. Egyrészt a 

visszafogott, továbbra is laza monetáris politika van 

a középpontban egy olyan környezetben, ahol a 

központi bankok sok esetben azt mérlegelik, hogy a 

politikát a gyorsítás vagy lassítás felé húzzák-e. Ez a 

befektetőket inkább elriasztja a forinteszközökbe 

történő befektetésektől. Másrészt a magyar 

kamatok továbbra is viszonylag magasak a régióval 

vagy a nyugati országokkal összehasonlítva, és a 

forinteszközökbe történő befektetés még mindig 

vonzónak tekinthető. 

 Komoly csökkentés várható a mennyiségi lazítás 

programban  

Az Európai Központi Bank (EKB) csütörtökön 

bejelentette, hogy a jövő év elejétől a jelenlegi 60 

milliárd euróról 30 milliárd euróra csökkenti a QE 

(Quantitative easing) volumenét. A QE csökkentését 

legkésőbb 2018 szeptemberéig végre kell hajtani, az 

EKB pedig fenntartja a jogot a vásárolt értékpapírok 

mennyiségének meghosszabbítására vagy 

növelésére, ha szükséges. Az EKB nem nyúlt a 

kamatokhoz, ami azt jelenti, hogy a diszkont 

árfolyam kitart -0,40%-on, a fő kamatláb pedig 

nullán áll. Valószínűtlen, hogy az EKB emelné a 

kamatlábakat olyan időszakban, amikor a QE még 

folyamatban van. 
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