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� Novemberben 30,7%-kal nőtt az építőipari termelés volumene.  

� Ezen a héten a forint kissé erősödött az amerikai dollárral szemben.  

 

A forint egy nyugodt hetet tudhat maga mögött 

A forint euróval szembeni változékonysága ezen a 

héten viszonylag enyhe volt. A kereskedelem 

hétfőtől csütörtökig túlnyomórészt a 308,3 – 309,3 

HUF/EUR árfolyam sávban folyt, majd csütörtökön 

késő délután a forintot 308,5 HUF/EUR árfolyamon 

jegyezték. A közép-európai valuták közül az elmúlt 

napokban a forint volt a legkevésbé változékony. A 

forint és az amerikai dollár sem mutatott nagyobb 

mozgást. Az árfolyam a 250,9 – 254 HUF/USD 

értékek között mozgott, a csütörtöki záráskor pedig 

251,7 HUF/USD árfolyamot mértek.  Az unalmas 

ügymenetet az EUR/USD viszonylag nyugodt 

kereskedése is okozta, amelyet nem ráztak meg 

sem a Fed, sem az EKB központi bankárainak 

nyilatkozatai, de még az új makro adatok sem.  

Nagyobb növekedést jósolnak a magyar 

gazdaságban 

A nemzetgazdasági minisztérium - az MNB-vel 

karöltve - javított a magyar gazdaság növekedési 

előrejelzésén. Idén 4,1%-os, jövőre pedig 4,3%-os 

növekedést várnak. A minisztérium képviselői úgy 

nyilatkoztak, hogy a költségvetési hiány 2017-ben 

várhatóan a GDP 2%-a körül lesz, szemben a 

kormány 2,4%-os becslésével. Az MNB képviselői 

szintén közölték, hogy a háztartások fogyasztásával 

együtt az áruk és szolgáltatások exportja jelenti 

majd a növekedés fő motorját 2018-ban, viszont a 

beruházásoknak nagyobb lendületet kellene 

venniük. A központi bank előrejelzései szerint az 

infláció idén 2% közelében marad, a 3%-os célt 

pedig 2019 közepén közelíti meg.   

A kereskedelmi bankok komoly támogatást kapnak 

a jegybanktól 

Az MNB Közép-Európa legszelídebb központi 

bankjának tekinthető. Csütörtökön - a nem 

hagyományos monetáris intézkedések részeként - 

újra bevezette az azonnali piacon az 5 éves 

kamatcsere ügyletet (IRS) 35 milliárd forint 

összegben, illetve  a 15 éves kamatcsere ügyletet 

(IRS) 15 milliárd forint értékben. Az adott összeget 

felajánlotta a kereskedelmi bankok számára, 

támogatást nyújtva ezzel részükre a kormány 

hosszú lejáratú értékpapírjainak stabilizálásához és 

mennyiségük növeléséhez mérlegükben. Az MNB 

hozzáfűzte, hogy készen áll az első negyedévben 

akár 300 milliárd forint összegű kamatcsere 

ügyletről megállapodni, amelynek célja a hosszabb 

futamidejű államkötvények hozamának 

csökkentése.   
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