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 A fogyasztói árindex szeptemberben 3,6 %-kal növekedett éves viszonylatban. 

 A kereskedelmi mérleg augusztusban 51 millió eurós többletet mutatott.  

 A kisboltok száma a múlt évben 2,9 %-kal csökkent.  

 

A forint az euróval szemben ezen a héten mindkét 

irányban felváltva mozgott. A hét elején 325,7 

HUF/EUR szintre gyengült, kedden viszont elindult 

erősebb értékek felé, és elérte a 324,2 HUF/EUR 

árfolyamot. Szerdán ismét gyengült, hogy ezt 

követően csütörtökön korrigálja a gyengébb 

értékeket,végül késő délután 324,9 HUF/EUR 

árfolyamon folyt kereskedése.  

A forint az amerikai dollárral szemben a hét első 

felében veszített értékéből, és kedden 13 óra után 

elérte a 284,6 HUF/USD szintet. A hét második fele 

a korrekció jegyében telt, a forint fokozatosan 

behozta veszteségeit. Sőt, csütörtök délutánra 

sikerült megcélozni a kevéssel 281 HUF/USD alatti 

árfolyamot.  

A fő devizapár esetében hétfőn és kedden tanúi 

lehettünk az euró folyamatos gyengülésének. 

Kedden 13 óra után az euró elérte heti 

mélypontját, amikor is a kereskedés eltolódott az 

1,143 USD/EUR körüli értékek felé. A piac 

alakulására azonban kedden még hatással volt  

Giovanni Tria olasz pénzügyminiszter kijelentése, 

hogy felül kell vizsgálni a következő évi olasz állami 

költségvetés tervezetét. A pénzügyi piacok 

hangulata fokozatosan javult, az euró elkezdte 

korrigálni veszteségeit, csütörtök délután 

visszatért 1,158 USD/EUR közelébe.  

Az infláció a magyar gazdaságban elérte 5 éves 

maximumát. 

A fogyasztói ár inflációja augusztusban 3,4% -ról 

3,6% -ra emelkedett, elérve így 5 éves 

maximumát. A magasabb infláció mögött 

elsősorban az üzemanyagok, az élelmiszer és a 

dohánytermékek drágulása áll. Bár a fogyasztói ár 

infláció szeptemberben magasabb volt, mint az 

MNB-előrejelzése (+3,5 % é/é), az MNB inkább a 

maginflációra fordít figyelmet, azaz a szezonális 

hatásoktól, a szabályozott árak és a közvetett adók 

változásainak hatásaitól megtisztított inflációra. A 

maginfláció emellett viszonylag stabilan 2,4% -on 

maradt, egyelőre nem közelíti az MNB 3% -os 

inflációs célját, a jegybank továbbra is elég érvet 

tud felsorakoztatni a laza monetáris politika 

igazolására, és addig valószínűleg nem kerül sor 

kamatemelésre. 
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