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 Az ipari termelési index januárban 1,5%-kal emelkedett havi szinten, és 6,9%-kal növekedett az előző év 

azonos időszakához képest.  

 Januárban 43,2%-kal nőtt az építőipari termelés volumene az előző évvel összehasonlítva.  

 A mezőgazdasági termelői árindex januárban 2,1%-kal növekedett éves viszonylatban.  

 

Február óta most a legerősebb a forint 

A forint az euróval szemben folytatta az erősödést, 
amely tendencia szinte a hónap elejétől kíséri. 
Hétfőn a 311,8 HUF/EUR árfolyam körüli értéken 
kezdődött a kereskedelem, a péntek délutáni zárásig 
egészen a 310,7 HUF/EUR árfolyamig mozdult el. 
Ezek a forint legerősebb értékei február eleje óta. 
Hozzá kell tenni, hogy az állami ünnep miatt 
csütörtökön és pénteken a piacon alacsony volt a 
likviditás, amely a befektetőket a gyors, rövid távú 
spekulációra ösztönözhette. Emiatt várható, hogy 
hét végére az árfolyam enyhe korrekción esik át.  

A forint alakulását az amerikai dollárral szemben 
elsősorban a fő devizapár történései befolyásolták. A 
forintnak így a hét első felében sikerült egészen a 
251,3 HUF/USD árfolyam szintig erősödnie, majd 
utána fokozatosan elvesztette nyereségét, és péntek 
délutántól a kereskedelem visszatért a hét elején 
tapasztalt értékekre, vagyis a 253 HUF/USD árfolyam 
szintre. Az amerikai dollár 1,241 USD/EUR szintre 
gyengült az euróval szemben, de péntek délutánig 
nemcsak veszteségeit sikerült behoznia, hanem kissé 
még erősödött is, elérve a 228 USD/EUR árfolyam 
szintet.  

Milyen változásokat vezet be a Fed? 

Ezen a héten az EUR/USD devizapár alakulásába (így 
a HUF/USD alakulásába is) kétségtelenül jelentősen 
beleszól az amerikai központi bank (Fed) ülése, ahol 
majdnem biztosan 0,25 százalékponttal emeli a 
kamatokat a központi bank. A találkozó csúcspontja 
hagyományosan a sajtótájékoztató, amelyre 
szerdán, közép-európai idő szerint az esti órákban 
kerül sor. A legfontosabb kérdés az, hogy lesznek-e 
változások, és ha igen, milyen fordulatok várhatók a 
Fed új makrogazdasági előrejelzésében (például nem 
jelez-e gyorsabb kamatemelést). Újdonság, hogy 
most először vezeti a sajtótájékoztatót a Fed új 
elnöke, J. Powell. 
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