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 Az építőipari termelés volumene májusban 15,1 % -kal növekedett az előző év ugyanezen 

időszakához képest.  

 Az amerikai központi bank (Fed) elnöke, Jerome Powell az amerikai kongresszus előtt mondott 

beszédébe többek között kijelentette, hogy az amerikai gazdaság esetleges váratlan lassulásának 

kockázatát ellensúlyozza annak valószínűsége, hogy a gazdaság a vártnál jobban felgyorsítja a 

növekedést. 

 

A forint ezen a héten tovább gyengült az euróval 

szemben, az amerikai dollárral szemben viszont 

erősödött. 

A magyar forint a hét kezdetén erősödött az 
euróval szemben, és elérte a 321,8 HUF/EUR 
árfolyamot. Azonban még hétfőn eltűnt ez az 
erősödés, folytatódott a gyengülő tendencia, és 
csütörtök délutánra 325,8 HUF/EUR körüli 
árfolyamig esett.  

Az amerikai dollár-magyar forint devizapár a hét 
első felében erősödő tendenciát mutatott, és 
megcélozta a 275 HUF/USD határ alatti szintet. 
Kedd késő délutántól azután elhagyta ezeket az 
erős értékeket, az árfolyam a következő napokban 
280 HUF/USD szint felé kúszott, amit csütörtök 
délután át is lépett, és egészen 281 HUF/USD 
szintre gyengült, ami a forint leggyengébb 
árfolyama az elmúlt két hétben. Az euródollár 
esetében a hét elején tanúi voltunk az euró 1,174 
USD/EUR árfolyamig tartó erősödésének, majd 
kedd délután láthattuk megfordulni a trendet, 
amikor a dollár átvette a vezetést, és csütörtökön 
14 óra után elérte az 1,158 USD/EUR árfolyamot.  

A kereskedelmi háborúk kérdése továbbra is a 

piacok figyelmének középpontjában áll. 

A változatosság kedvéért ugyan az elmúlt 
napokban nem érkeztek újabb sokkoló hírek a 
kereskedelmi háborúkról, amelyeket az Egyesült 
Államok szít, élén Donald Trump elnökkel, az 
amerikai tárgyalások - különösen a Kínával 
szemben folytatott tárgyalások -  nem jutottak 
egyértelmű nyugvópontra. A kiéleződött 
kereskedelmi háborúk fenyegetése még mindig 
napirenden van, és arra számítunk, hogy ez 
továbbra is komoly aggodalomra ad okot a 
befektetők körében az elkövetkező hetekben és 

hónapokban. Jelenleg elsősorban az a kérdés, 
hogyan reagál Kína az USA-ba behozott, mintegy 
200 milliárd dollár értékű árura kivetendő 
többletvámok fenyegetésére. Trump elnök azt 
tervezi, hogy érvényt szerez ezeknek a vámoknak, 
amennyiben Kína nem változtat szabályozásán a 
szellemi tulajdon és a high-tech ipar támogatási 
programjai tekintetében. A Fehér Ház gazdasági 
tanácsadója, Larry Kudlow kijelentette, hogy 
jelenleg lelassultak a tárgyalások, elsősorban a 
kínai elnök, Xi Jinping álláspontja miatt, és bírálta 
őt, amiért nem hajlik a kompromisszumra. 
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