
 

 

A piac heti elemzése    2018.5.14. – 2018.5.18. 

 

 Az ipari termelés indexe márciusban -2,4% az elmúlt egy évhez viszonyítva.  

 A bruttó hazai össztermék változása 2018 első negyedévében +4,4% volt az előző év azonos időszakához 

képest. 

 

EURHUF: A magyar forint tovább folytatta a már egy 
hónapja jellemző gyengülő tendenciát. Hétfőn 315 
HUF/EUR körüli szinten kapcsolódott be a 
kereskedésbe, és csütörtök késő délutánra (16.00 
óra körül) 317 HUF/EUR szintre gyengült. Így jelenleg 
a legrosszabb árfolyamon áll 2015 eleje óta. 
Összehasonlításképpen, pontosan egy hónappal 
ezelőtt a piacon 310 HUF/EUR árfolyamon folyt a 
kereskedés. A forint veszteségei nem egyedülállóak 
Közép-Európában, épp ellenkezőleg, eladási nyomás 
nehezül a teljes régióra, többek között a lengyel 
złotyra és kisebb mértékben a cseh koronára is.  

USDHUF & EURUSD: A forint az amerikai dollárral 
szemben is jelentős veszteségeket szenvedett el. A 
hét eleji 263 HUF/USD körüli értékről a csütörtök 
délutáni zárásig 269 HUF/USD határig gyengült, 
elérve így hat hónapos minimumát. Az euró/dollár 
árfolyam tekintetében csak kedden lehettünk tanúi 
érdekesebb fejleményeknek, amikor a piacokon 
érezhetővé kezdtek válni a kőolaj árának meredek 
emelkedésére adott reakciók. A magasabb olajárak 
ugyanis a befektetők körében nyilvánvalóan 
növelték az inflációs várakozásokat, ami viszont 
tükröződik abban a várakozásban, hogy az amerikai 
központi bank (Fed) gyorsabban emeli a kamatokat. 
A monetáris politika gyorsabb szigorítására tett 
fogadások az amerikai államkötvények hozamainak 
növekedéséhez vezettek, végső soron pedig a dollár 
iránti magasabb kereslethez. Az amerikai dollár tehát 
nyereséges volt az euróval szemben, ezt szerdán és 
csütörtökön tovább bővítette, egészen 178 USD/EUR 
szintig. Az elmúlt két napban ez a tendencia tovább 
folytatódott, elsősorban az euróra gyakorolt nyomás 
következtében. Ez az olasz Öt Csillag Mozgalomhoz 
köthető spekulációt váltott ki, amely állítólag azzal a 
javaslattal áll elő, hogy írják le az olasz államadósság 
egy részét. 

A Magyar Nemzeti Bank nyilvánosságra hozta, hogy 
az államadósság aránya Magyarország bruttó hazai 
össztermékéhez viszonyítva 2018 első 
negyedévében 74,2%-ot ért el. Az MNB szerint a 

fizetési mérleg egyenlege 2018 első negyedévében 
1,348 milliárd euró többlettel zárt.  
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