
 

 

A piac heti elemzése    2018.6.4. – 2018.6.8. 

 

 A kiskereskedelmi forgalom áprilisban +6 %-kal növekedett az előző év ugyanezen időszakához képest .  

 A bruttó hazai termék növekedése éves szinten az első negyedévben +1,2 %, +4,7 %-kal nőtt az előző év 

ugyanezen időszakához képest.  

 Az ipari termelés indexe áprilisban +7,8 % éves szinten.   

 

EURHUF: A forint sikeresen korrigálta a múlt hónap 
második felében felhalmozódott veszteségek egy 
részét. Hétfőn kissé a 319 HUF/EUR szint felett 
kapcsolódott be a kereskedésbe, és csütörtök reggel 
már 316,8 HUF/EUR árfolyamon folyt a kereskedés. 
Csütörtök késő délutánra az erősebb értékeket kissé 
korrigálta a 317,5 HUF/EUR árfolyam szintre.  

A forint erősödését a héten nagyrészt a megváltozott 
befektetői kedv befolyásolta, tekintettel a feltörekvő 
piacok valutáira, ahol  az elmúlt hetekben 
tapasztalható jelentős kockázatkerülés kezdett 
fokozatosan visszahúzódni.  

USDHUF: Hasonlóan alakult a forint pozíciója az 
amerikai dollárral szemben. A forint már hétfőn 
elhagyta a 273 HUF/USD árfolyam szint feletti 
értékeket, csütörtökön 16 óráig pedig a 268,5 
HUF/USD árfolyam szint közelébe erősödött.   

EURUSD: A fő devizapár esetében tanúi lehettünk az 
euró erősödésének, amely a csütörtök délutáni 
zárásig 1,182 USD/EUR árfolyamig erősödött.  

Az euródollár fejlődése a héten elsősorban a 
geopolitikai és monetáris politikai tényezőket 
tükrözte, mintsem magukat a makroadatokat.  

A hét elején az olasz politikai helyzettel kapcsolatos 
aggodalmakat háttérbe szorította az ismét növekvő 
feszültség az Egyesült Államok és Kína, ill. üzleti 
kapcsolataik között. Kína ugyanis a hétvégén 
megfenyegette az Egyesült Államokat, hogy 
amennyiben bevezeti a tervezett 
vámintézkedéseket, a kereskedelmi 
megállapodásokat lesöprik az asztalról. Ez a retorika 
a dollárt értékesítési nyomás alá helyezte.  

Ezek után szerdán segített az eurón Peter Praet, az 
EKB vezető közgazdászának nyilatkozata, melyben 
elmondta, hogy a júniusi ülés döntő jelentőségű lesz 
azt a kérdést illetően, hogy az EKB mikor zárja le az 
eszközvásárlásokat., továbbá rámutatott a gyorsuló 
inflációra az euróövezetben, amelynek dinamikája 

Praet szerint egybeesik az EKB által óhajtott 
fejlődéssel.  

Véleményünk szerint azonban a következő hetek fő 
témája továbbra is az új olasz kormány lesz, amely 
expanzív költségvetési programjával az elkövetkező 
hetekben megnövekedett bizonytalanságot okoz, 
ennek pedig tükröződnie kell az euró árfolyamában 
is. 
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