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� A kiskereskedelmi forgalom volumene júniusban, éves szinten 6%-kal növekedett.  

� A kereskedelmi mérleg szeptemberben 928 millió euró többlettel zárt.   

� A fogyasztói árindex októberben 2,2%-kal növekedett az előző év ugyanezen időszakához képest.  

 

A hónapban most a leggyengébb a forint 

A forint a közép-európai valuták közül a legrosszabb 

eredményt hozta ezen a héten. Az új hetet 310,8 

HUF/EUR árfolyam szint körül kezdte, majd a 

csütörtök délutáni záráskor 312,3 HUF/EUR 

árfolyam szintig gyengült. A forint jelenleg az elmúlt 

hónap leggyengébb értékén áll. A HUF/USD 

árfolyam alakulása a héten egy hintára 

emlékeztetett. Összességében a forint az elmúlt 

napokban inkább gyengült, így szerdán már a 269,5 

HUF/USD árfolyam szinten állt, amelyre július 

közepe óta nem volt példa. Csütörtök késő 

délutánra kissé korrigálta veszteségeit, így a 

kereskedelem a 267,6 HUF/USD árfolyam szinten 

folyt.  

Ez a véleménye az EKB bankárainak az 

euróövezetről 

A piaci fejlemények nagymértékben tükrözték az 

EUR/USD árfolyam alakulását, amelybe csütörtökön 

az Európai Központi Bank (EKB) bankárai is 

beleszóltak. Vítor Constancio, Benoit Coeuré és Yves 

Mersch is méltatták az euróövezet gazdasági 

élénkülését. Az EKB alelnöke, V. Constancio például 

azt mondta, hogy az alacsony kamatok kockázatot 

jelenthetnek a gazdasági növekedésben, de 

véleménye szerint semmi nem indokolja, hogy az 

EKB leállítsa az euróövezet gazdaságának 

támogatását. Az euróövezet legfrissebb adatai - 

Constancio szerint - azt jelzik, hogy a gazdasági 

élénkülés még erősebb lehetne.  

Pozitív jóslatok a magyar gazdaság növekedésben 

Az Európai Bizottság (EB) és az Európai Újjáépítési 

és Fejlesztési Bank (EBRD) növelte a magyar 

gazdaság becsült növekedését. Az EB újabban 2017-

re 3,6%-os, míg 2018-ra 3,5%-os növekedést jósol, 

az EBRD pedig az idei évre 3,8%-os, majd a 

következő évre 3,4%-os emelkedést prognosztizál. 

Habár egyértelműen pozitív mindkét intézmény 

becslése, a magyar Pénzügyminisztérium egy fokkal 

még optimistább, 2017-re 4,1%-os, 2018-ra pedig 

4,3%-os gazdasági növekedést vizionál.  
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