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 Az MNB változatlanul hagyta a kamatot.  

 Az átlagos havi bér áprilisban +12,6 %-kal emelkedett éves szinten, új összege 322,400 HUF.  

 

Ezen a héten a forint erősödött az euróval és a 

dollárral szemben is.  

A magyar forint a hét első félévben 322 HUF/EUR 
árfolyamig erősödött, majd szerdán visszatért 324 
HUF/EUR körüli értékekre, sőt, csütörtökön a 326 
HUF/EUR árfolyamot meghaladó értékekre 
gyengült. A magyar gazdaság erős alapjait tekintve 
a jelenlegi forintértékek egyértelműen 
alábecsültek. A forinthoz hasonlóan az elmúlt 
hetekben más közép-európai valuták is 
értékesítési nyomással szembesültek. Mi okozza 
ezt a nyomást? Mindenekelőtt a befektetők 
növekvő kockázatkerülése, amelynek oka a 
geopolitikai viszonyok közelmúltban 
bekövetkezett eszkalációja és a potenciális 
kereskedelmi háborúktól való félelem.  

Az amerikai dollárral szemben a forint az elmúlt 
napokban gyengülni kezdett. A leggyengébb 
értékeket ezen a héten csütörtök délelőtt érte el, 
amikor az árfolyam rövid időre 283 HUF/USD szint 
fölé emelkedett. Csütörtök késő délután azután a 
forint visszatért a 281 HUF/USD árfolyamhoz.  

A piacok általános hangulata elsősorban a 
potenciális kereskedelmi háborúkkal kapcsolatos 
félelmeket tükrözi. Nemcsak az amerikai-kínai 
kereskedelmi kapcsolatok eszkalációja ad okot az 
aggodalomra, miután az EU is az USA ellen 
irányuló megtorló intézkedéseket látszik 
választani. Az Egyesült Államoknak az elkövetkező 
hónapokban komoly nyomással kell 
szembenéznie, ha fenn akarja tartani a gazdasági 
hatalmak ellen irányuló protekcionista politikáját. 
Elsősorban az vet fel aggályokat, ahogyan az 
Egyesült Államok, élén Donald Trump elnökkel az 
üzleti agressziót és a hajthatatlanságot képviseli, 
illetve hogy milyen mértékig képesek kiélezni a 
kölcsönös tárgyalásokat. 

Az MNB ülését változatlan politika, de 

módosított retorika jellemezte.  

Az MNB keddi ülésén a várakozásoknak 
megfelelően változatlanul hagyta a kamatokat. A 
fő hitelkamat tehát 0,9% -on marad. Ugyanakkor 
az MNB ülése meglepetést is okozott, ez 
konkrétan a retorika elmozdulása azon időszak 
tekintetében, amely alatt az MNB a kamatokat a 
jelenlegi szinten kívánja tartani. Az MNB ugyanis 
már hosszabb ideje ismétli szándékát „további 
időszakra” változatlanul hagyni az árfolyamot, 
hogy középtávon elérje a 3% -os inflációs célt. 
Keddi ülésén azonban már kimaradt a „további 
időszak” említése, és az MNB részéről olyan 
utalások érkeznek, hogy a kamatemelés 
valószínűleg a vártnál korábban bekövetkezik.   

EUR/HUF árfolyam változása ezen a héten 

 

USD/HUF árfolyam változása ezen a héten 

 
        15:00 SZECS, 2018.6.21. 


