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 A kiskereskedelmi forgalom augusztusban 6,3 %-kal növekedett éves összehasonlításban.  

 Az államháztartási hiány a GDP-hez viszonyítva 0,1% volt 2018 első félévében.  

 A kereskedelmi mérleg novemberben 362 millió eurós többletet mutatott. 

 

A magyar forint hétfőtől szerdáig erősödött az 
euróval szemben. Míg a hét elején 323,8 HUF/EUR 
árfolyam körül mozgott, szerdán 15 óra után 
elérte a 322,3 HUF/EUR körüli értékeket. 
Csütörtökön azután a forint irányt váltott, új 
nyereségét teljesen elveszítette, és délutánra a 
kereskedés eltolódott kissé a 324 HUF/EUR határ 
fölé.   

Az amerikai dollárral szemben a forint az elmúlt 
napokban, épp ellenkezőleg, fokozatosan 
gyengült. Az új hetet a 279 HUF/USD szint körül 
kezdte, csütörtökön 16 óra körül már 281,3 
HUF/USD árfolyamon jegyezték.  

Az euródollár vonatkozásában a hét túlnyomó 
részében az euró gyengülését láthattuk, ezt ismét 
az olasz fiskális politika körüli fejlemények idézték 
elő. Az euró csütörtök reggel érte el leggyengébb 
árfolyamát, amikor rövid időre 1,15 USD/EUR alá 
gyengült. Délután az eurónak sikerült némileg 
korrigálni ezeket a veszteségeket, és visszatért  az 
1,153 USD/EUR árfolyamra. Az Olaszország körüli 
kavarodás oka, hogy az olasz kormány a 2019-es 
állami költségvetésben 2,4% -os GDP-arányos 
hiányt tervez, ami nem csak háromszor magasabb, 
mint az előző kormány által tervezett hiány, de 
jóval magasabb az eredetileg tervezett hiánynál is, 
amelyről még nemrég beszéltek a jelenlegi 
kormányzati képviselők. Az eurónak nem tettek jót 
azon aggodalmak sem, hogy az Európai Bizottság 
elutasítja az olasz költségvetés ilyen mértékű 
hiánytervét. A növekvő bizonytalanság mellett az 
olasz kötvények hozama is nőtt, 2014 óta a 
legmagasabb szintre emelkedett. A héten 
megjelentek az USA gazdaságának adatai is, 
amelyek szintén beleszóltak a piacok alakulásába. 
Az Egyesült Államokban kissé csökkent az ISM 
index a feldolgozóiparban, mivel egyes ágazatok 
elítélően nyilatkoznak az adók bevezetéséről  - 
ezek elsősorban a számítógépgyártás és az 
elektronika. Összességében azonban az ISM 

továbbra is nagyon magas szinten áll. Szerdán 
végül erős számokat tettek közzé (ADP jelentés és 
ISM index) az Egyesült Államokban, amelyek 
igazolták az amerikai gazdaság gyors növekedését 
a harmadik negyedévben. 
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