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 A munkanélküliségi ráta júliusban 3,6 % volt. 

 A 2. negyedévben a beruházások volumene a magyar gazdaságban 15 %-kal nőtt.  

 Júliusban 50 ezer fővel nőtt a foglalkoztatottak száma.  

 

A forint a hét első felében többé-kevésbé 
oldalirányban mozgott, a kereskedés nagyrészt a 
szűk, 323-324 HUF/EUR tartományban folyt. 
Szerdán reggel azután a közép-európai devizák 
értékesítési nyomással szembesültek, ami még 
erősödött csütörtökön, a forint csütörtök késő 
délutánra egészen 326,8 HUF/EUR szintre 
gyengült. Így július óta most érte el a leggyengébb 
értékeket.  

Az amerikai dollár-forint devizapár esetében a 
forint a hét első felében először erősödött, kedden 
délutánra elérte a 276 HUF/USD szintet.  Ezután, a 
HUF/EUR körüli eseményekre reagálva, irányt 
változtatott, és szerdán elveszítette addigi 
nyereségét, majd csütörtökön a vörös 
tartományra váltott 17 óra körül 279,7 HUF/USD 
árfolyamon jegyezték.  

A fő devizapár esetében a héten az euró volt 
fölényben, a hetet 1,16 USD/EUR árfolyamon 
kezdte, majd fokozatosan áttolódott az 1,17 
USD/EUR határig, a hét további részében e körül 
folyt a kereskedés. Az elmúlt napokban a piac 
figyelmét ismét az „üzleti konfliktusok” foglalták 
le. Egyrészt kedvező megállapodás született az 
Egyesült Államok és Mexikó között, azonban az 
Egyesült Államok és Kína között folyó tárgyalások 
kilátásai továbbra sem rózsásak, valószínűsíthető, 
hogy komoly változékonyság forrásává válnak nem 
csak az elkövetkező napokban és hetekben, de 
lehetséges, hogy az év egész további részében. 
Számos érdekes statisztika is megjelent a hét 
folyamán. Németországban például közzétették az 
augusztusi munkanélküliségi adatokat (5,2%) és a 
fogyasztói infláció augusztusi adatait (+0,1 % h/h a 
+2 % é/é.). Továbbá az üzleti hangulat IFO indexét, 
amely augusztusban 101,7 pontról 103,8 pontra 
emelkedett, és a fogyasztói hangulat GfK indexét, 
amely szeptemberben 101,7 pontról 103,8 pontra 
csökkent. Az Egyesült Államok esetében 
figyelemre méltó az amerikai gazdaság 

növekedése a második negyedévben, amely 
felülmúlta a korábbi becsléseket.  
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