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 A fogyasztói árindex augusztusban 3,4%-kal növekedett az előző év ugyanezen időszakához képest.  

 Az ipari termelési index júliusban -2 % h/h és +6,2 % é/é volt.  

 Az Európai Központi Bank (EKB) szeptemberi ülésén nem változtatott monetáris politikáján, sem a 

fokozatos monetáris szigorításra vonatkozó tervén.    

 

A forint-euró devizapár változékonysága alacsony 

volt ezen a héten. Az elmúlt napokban a 

kereskedés többnyire a 324,1-326,1 HUF/EUR 

sávban folyt, csütörtök délután a forint 323,8 

HUF/EUR árfolyam felé tartott.  

Viszonylag nyugodt kereskedés tanúi lehettünk a 

forint és az amerikai dollár kereskedése kapcsán is, 

ahol az árfolyam alakulása túlnyomórészt a 278,5-

282,5 HUF/USD határok között mozgott. A 

csütörtöki nap végére a forintnak sikerült egy kicsit 

jobban teljesíteni, és 277,3 HUF/USD árfolyamra 

erősödött.  

Hétfőn az euró helyzete a dollárral szemben javult, 

többletét megtartotta az elkövetkező napokban is, 

csütörtökön, az Európai Központi Bank (EKB) 

ülését követően nyeresége tovább nőtt, és az 1,17 

USD/EUR határt ostromolta. Az EKB a 

várakozásoknak megfelelően változás nélkül 

hagyta a kamatokat, és megerősítette, hogy az 

eszközvásárlás a jelenlegi havi 30 milliárd eurós 

volumenben szeptemberig folytatódik, majd havi 

15 milliárdos volumenben egészen december 

végéig. Az EKB bejelentette továbbá, hogy ha a 

további bejövő makrogazdasági adatok 

megerősítik az infláció középtávú kilátásait, 

decemberben véglegesen lezárják az 

eszközvásárlást. Az EKB elnöke, Mario Draghi nem 

mulasztotta el kommentálni a geopolitikai 

kockázatok fokozódását sem. Eltérően korábbi 

nyilatkozataitól, már hangot adott azon 

meggyőződésének, hogy megnőtt a kereskedelmi 

háborúk fenyegetésének jelentősége, és a 

világgazdaság fejlődése szempontjából a 

bizonytalanság legfontosabb forrásává vált. 

Törökország és Argentína válságának kiterjedése 

Draghi szerint nem alapvető fontosságú. Draghi 

szerint az inflációs kilátásokkal kapcsolatos 

bizonytalanság csökken, és az EKB elnöke úgy véli, 

hogy az infláció közeledik a kitűzött célhoz. Ami az 

inflációs kilátásokat illeti, az EKB szintén 

megerősítette az 1,7%-os inflációs előrejelzést 

2019-re, emellett az év hátralevő részében az 

infláció továbbra is a jelenlegi szint körül 

ingadozhat. 
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