A piac heti elemzése

Az MNB változatlanul hagyta a kamatokat. A fő hitelkamat 0,9% maradt.
A kiskereskedelmi forgalom volumene februárban +6,6%-kal növekedett éves szinten.
Az Európai Központi Bank (ECB) mind a kamatok mind az eszközvásárlás szintjét változatlanul
hagyta.
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A pénzpiacok legfontosabb eseménye az EKB
csütörtöki ülése volt. A várakozásoknak
megfelelően ez a találkozó nem hozott változást a
bank monetáris politikájában. Az EKB ismét
megerősítette, hogy a jelenlegi havi 30 milliárd
EUR
volumenű
eszközvásárlásnak
2018
szeptemberének végéig, vagy ha szükséges, még
tovább kell tartania. Fontos, hogy a kamatok
hosszabb ideig maradjanak a jelenlegi értéken,
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Az MNB Monetáris Tanácsának keddi ülése nem
hozott semmilyen meglepetést. A laza monetáris
politika továbbra is folytatódik, azzal együtt, hogy
az MNB alelnöke, Nagy Márton kijelentése szerint
a bankközi kamatok a bank becslései alapján csak
2019 végén kezdenek nőni, és az MNB csak 2020
végét tartja megfelelő időpontnak a kamatemelés
elindítására. Nagy szerint az MNB számára is
nagyon fontos, milyen lépéseket tesz az EKB
politikájának szigorítása érdekében és ez mikor
történik meg. Az alelnök kijelentette ugyanis, hogy
az MNB csak akkor hajt végre változtatásokat, ha
az EKB megteszi az első lépést.

EUR/HUF árfolyam változása ezen a héten
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A forint gyengülését tapasztalhattuk az amerikai
dollárral szemben is, e devizapár esetében a forint
253,3 HUF/USD körüli értékről (hétfő este 9 óra
körül) gyengült a 258,2 HUF/USD szintre
(csütörtökön 16 óra körül). Az euró/dollár
viszonylatban az amerikai dollár erősödött az
euróval szemben, és csütörtök délután elérte a
1,212 USD/EUR árfolyamszintet.

jelentősen átlépve az eszközvásárlások lezárási
horizontját. Az euróövezet gazdasági növekedése
és az infláció nemrég nyilvánosságra került,
meglepően gyenge adatai ellenére az EKB elnöke,
Mario Draghi beszéde nem volt pesszimista.
Rámutatott a gyengébb adatokra, valamint a
potenciális kereskedelmi háborúkhoz köthető
kockázatokra, ugyanakkor hangsúlyozta az
európai munkaerőpiac fellendülését, ahogyan azt
is, hogy a háztartások és a vállalatok bíznak az
euróövezet gazdaságában.
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A forint árfolyama ezen a héten nem alakult túl jól.
Hétfőn 310,9 HUF/EUR körüli szinten kapcsolódott
be a kereskedésbe, és csütörtök délutánig elérte a
313,1 HUF/EUR szintet. Így az előző 6 hónap
leggyengébb árfolyamán jegyezték. A forint
gyengülése elsősorban az egész közép-európai
régióban
tapasztalható
eladási
nyomás
következménye, amely veszteségeket okozott a
cseh koronának és a lengyel złotynak is.
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