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� A munkanélküliségi ráta októberben 4 % volt.  

� A termelői árindex októberben 4,5 %-kal növekedett.  

� A beruházások volumene a magyar gazdaságban, a harmadik negyedévben 18 %-kal nőtt.  

 

Továbbra is mélyponton van a forint 

Hétfőn a forint a 311 HUF/EUR árfolyam határig 

emelkedett az euróval szemben, ezen érték körül 

folyt a kereskedés a keddi nap folyamán is. Szerdán 

a piaci trend megfordult a forint kárára, és az 

árfolyam visszatért a 312 HUF/EUR küszöb fölé. 

Csütörtökön a forint tovább veszített értékéből és 

14 órára a 313,2 HUF/EUR szintre gyengült. 

A forint dollárral szembeni alakulása elsősorban az 

euró-dollár körül történtek szerint változott. A 

forint a hét elején kismértékben a 260 HUF/USD 

árfolyam szint alá erősödött, keddtől azonban a 

dollár korrigálta a veszteségeket a főbb piacokon, a 

következő napokban pedig már nyereséggel zárt. 

Mindez az amerikai gazdaságból érkező 

makrogazdasági adatok pozitív eredményeire, az 

amerikai államkötvények csökkenő hozamaira és a 

Fed központi bankárainak héja kijelentéseire adott 

reakciók. A forint így gyengült kedd óta, és 

csütörtök délutánra (14 óra) 264,1 HUF/USD szinten 

összegezte veszteségeit.  

Jó hír a hazai bankok számára 

A magyar jegybank (MNB), válaszul a stressz tesztek 

eredményeire kijelentette, hogy a Magyarországon 

működő bankok többsége nyereséges maradna az 

elkövetkező két évben a gazdaság jelentősen 

negatív alakulása esetén is. A bank hozzátette 

azonban, hogy a jelenlegi magas felár az 

elkövetkező években valószínűleg nem lesz 

tartható. 

 

Kína megcélozta Közép- és Kelet-Európát 

A magyar export-import bank (Eximbank) 100 millió 

euróval járul hozzá a kínai kormány által garantált 

SINO-CEE Fund tőkebefektetési alaphoz, amely 

összesen 10 milliárd eurót kíván összegyűjteni. Az 

alap célja az olyan országok projektjeibe való 

befektetés, amelyeket a kínai kormány stratégiai 

befektető partnerként kíván megszerezni. Közép- és 

Kelet-Európa országait célozza az alap eszközeinek 

legnagyobb része, ebből a magyar gazdaságba 

áramló befektetés valamivel több, mint 300 millió 

euró többletet mutatott.  

 

EUR/HUF árfolyam változása ezen a héten 

 

USD/HUF árfolyam változása ezen a héten 

 
        Forrás: REUTERS, 15:00 SZECS, 2017.11.30.

 


