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A kiskereskedelmi forgalom növekedése augusztusban 6,8 % éves összehasonlításban.
Az Európai Központi Bank (ECB) változatlanul hagyta a kamatokat, és megerősítette azon szándékát,
hogy ez év december végére befejezi az eszközvásárlást.

EURHUF: A forint-euró devizapár esetében az
elmúlt napokban nem voltunk tanúi jelentősebb
trendeknek. A forint inkább mindkét irányban
enyhe ingadozással szembesült, az üzletek
azonban nagyrészt a 323 HUF/EUR árfolyam
közelében jöttek létre. Szerdán a forint már
fokozatosan gyengülni kezdett, és csütörtök dél
körül kissé meghaladta a 324 HUF/EUR határt.

változékonyság keltette bizonytalanság az EKB
figyelmének középpontjában marad, és továbbra
is jelentős pénzügyi ösztönzőkre van szükség.
Draghi hozzátette, hogy az EKB készen áll minden
devizaeszköz módosítására, ha a makroökonómiai
helyzet megkövetelné.
EUR/HUF árfolyam változása ezen a héten

USDHUF: A forint az amerikai dollárral szemben e
héten egyértelműen a forint kárára alakult. Hétfő
reggel 279,6 HUF/USD árfolyamon kezdte a
kereskedést, az elkövetkező napokban növelte
veszteségeit, heti mélypontját pedig csütörtökön
16 óra körül érte el, amikor 284,8 HUF/USD
árfolyamon jegyezték. Legutóbb három héttel
ezelőtt mozgott ezeken az értékeken.
EURUSD: A legfontosabb valutapár tekintetében
az elmúlt napokban tanúi lehettünk az amerikai
dollár erősödésének. A dollár már hétfőn
tisztességes nyereséget ért el, amikor
megközelítette az 1,147 USD/EUR küszöböt.
Nyereségét tovább növelte szerdán is, amikor az
októberi
beszerzési
menedzser
indexek
eredményei is segítették, amelyek összességében
negatívak voltak az euróövezetben, viszont
pozitívak az Egyesült Államok számára. A dollár
szerda este elérte az 1,138 USD/EUR árfolyamot,
ezek az értékek azonban csütörtökön enyhén
módosultak. Az EKB ülése a többségi
várakozásoknak megfelelően zajlott és nem
gyakorolt jelentősebb hatást a piacra. Az EKB
megismételte, hogy a kamatlábak legalább 2019
nyaráig változatlanok maradnak, és az
eszközvásárlás 15 milliárd eurós volumenben
folytatódik ez év december végéig. Ha az
euróövezetből érkező makrogazdasági adatok
megerősítik a középtávú inflációs kilátásokat, az
EKB december végén megszünteti vásárlásait.
Mario Draghi, az EKB elnöke elmondta, hogy a
protekcionizmus, a feltörekvő piacok, illetve a
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