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� Az átlagos havi bér decemberben 13,5%-kal, 297 000 forintra nőtt az előző évhez képest. 

� A kiskereskedelmi forgalom decemberben 5,0%-kal bővült az előző évhez képest.  

 

A forint elérheti a kéthavi minimumot 

A forint árfolyama az euróval szemben ezen a héten 
nem változott jelentősen, ennek ellenére a hazai 
fizetőeszköz kissé növelte veszteségeit. Csütörtökön 
a kereskedelem eltolódott a 312,5 HUF/EUR 
árfolyam felé, így fokozatosan elérheti a 313 
HUF/EUR árfolyam értéket, ami kéthavi minimumot 
jelentene. A HUF/USD árfolyam alakulását 
elsősorban az EUR/USD körüli fejlemények 
diktálták. Míg a dollár erősödő trendet követett fő 
devizapárjával szemben, addig az euróval 
kiegyenlítette az elmúlt két hét veszteségeit. 
Szerdán - itteni idő szerint - az esti órákban 
közzétették az amerikai központi bank (Fed) utolsó 
ülésének jegyzőkönyvét, amelyre a dollár 1,228 
USD/EUR árfolyam szintre történő erősödéssel 
válaszolt, a forint pedig a 254 HUF/USD árfolyam 
szint fölé gyengült.  

Hamar bekövetkezik az első kamatemelés 

A Fed legutolsó (januári) ülésének jegyzőkönyve 
megerősítette a szigorodó monetáris politika 
folytatásával kapcsolatos várakozásokat. A 
Kormányzótanács képviselőinek többsége szerint a 
gazdasági növekedés várt fellendülése növelni fogja 
a kamatemelés szükségességét. Tekintettel a tanács 
tagjainak optimizmusára, továbbra is azt várjuk, 
hogy idén háromszoros kamatemelés lesz a Fed 
részéről, az első pedig már a jegybank márciusi 
ülésén várható.  

Madárviadal! Vajon a héják vagy a galambok 

kerülnek ki győztesként? 

Csütörtökön közzétették az Európai Központi Bank 
(EKB) legutóbbi (szintén januári) üléséről készült 
jegyzőkönyvet is. E szerint a Kormányzótanács 
optimista, és többség „héja hangulatával” 
ellentétben az EKB Monetáris Bizottságában a 
hangulat megosztott. Míg az egyik oldalon a héják 
képviselői állnak, akik az eszközvásárlási programot 
még az idén le akarják zárni, addig a másik oldalon a 
galambok képviselőit láthatjuk. Ők azok, akik arra 
ügyelnek, hogy a monetáris politika szigorítása ne 
legyen túlságosan elhamarkodott, és a 

kamatemelkedés ne következzen be túl gyorsan a 
mennyiségi lazítás végét követően.  
 

EUR/HUF árfolyam változása ezen a héten 

 

USD/HUF árfolyam változása ezen a héten 

 
                                          15:00 SZECS, 2018.2.22. 


