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A bruttó hazai termék a 2. Negyedévben 0,9%-kal nőtt, 4,6% a növekedés az előző év azonos időszakának
eredményéhez képest.
Az ipari termelés júniusban éves szinten 4,2%-kal nőtt.

A magyar forint, más közép-európai valutákhoz
hasonlóan, ezen a héten gyengülő trenddel
szembesült, csütörtök késő délután 324,8 HUF/EUR
körül mozgott. Ugyanis a közép-európai régiót
érintette a török líra körül kialakult negatív
hangulat, ami lefelé húzta a feltörekvő piacokat.

EUR/HUF árfolyam változása ezen a héten

Az amerikai dollárral szemben is veszített a forint,
ezen a héten szerda délután érte el a leggyengébb
szintet,
amikor287,7
HUF/USD
árfolyamon
jegyezték. Múlt év áprilisa óta ez volt a leggyengébb
árfolyama.
Az euródollár változékonysága viszonylag alacsony
volt a héten. A kereskedés túlnyomórészt a 1,130 –
1,145 USD/EUR sávban folyt, csütörtök délután az
euródollárt 1,139 USD/EUR szinten jegyezték. A
közös európai valuta így továbbra is tartotta múlt
hét végén tapasztalt gyenge árfolyamát, és tovább
csúszott idei mélypontjához képest is. Jelenleg a
leggyengébb múlt év júniusa óta. Az euró
gyengülését eredetileg a török líra zuhanása
indította el, mivel számos európai banknak jelentős
beruházásai vannak Törökországban. Az euró
hosszú ideje elhúzódó gyengülésének másik oka a
kockázatkerülés
jelenlegi
növekedése
a
pénzpiacokon,
tekintettel
a
kereskedelmi
protekcionizmus fokozódó növekedésére a globális
gazdaságban. A technikai elemzés szemszögéből
úgy tűnik, hogy a dollár előtt új mozgástér nyílik
további nyereségek elérésére az 1,10 USD/EUR
árfolyam irányában, azzal együtt, hogy a következő
hetek fontos tényezője e tekintetben az Egyesült
Államok kereskedelmi korlátozásokról folytatott
tárgyalásainak alakulása. A helyzet újra mozgásba
lendül, mivel a Fehér Ház gazdasági tanácsadója,
Larry Kudlow csütörtökön megerősítette, hogy az
Egyesült Államok és Kína ebben a hónapban
feléleszti a kereskedelmi tárgyalásokat. Kudlow
egyúttal azonban figyelmeztetett, hogy az Egyesült
Államok elnöke, Donald Trump eltökélt abban, hogy
jó megállapodás szülessen az adminisztráció
részéről, ami azt jelenti, hogy a kiélezett tárgyalások
még messze nem érnek szükségszerűen véget.

USD/HUF árfolyam változása ezen a héten
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