
 

 

 A piac heti elemzése    2018.9.24. – 2018.9.28. 

 

 A munkanélküliség augusztusban 3,7% -ra emelkedett a júliusi 3,6% -ról. 

 Augusztusban a foglalkoztatottak száma a magyar gazdaságban 39 ezer fővel emelkedett. 

 Az amerikai központi bank (Fed) emelte a kamatlábat. 

 

A magyar forint az euróval szemben ezen a héten 

nem mutatott jelentős mozgást, ennek ellenére 

észlelhető volt némi kilengés mindkét irányban. A 

kereskedés hét elejétől csütörtök délutánig 

túlnyomórészt a 323,2 – 324,5 HUF/EUR sávban 

folyt, a csütörtöki kereskedés vége felé a forintot 

323,6 HUF/EUR árfolyamon jegyezték.  

A forint a hét elején az amerikai dollárral szemben 

erősödött, és elérte a 274,1 HUF/USD árfolyamot. 

Nyeresége azonban nem sokáig tartott, később a 

kereskedés visszatért a 275 HUF/USD határ 

közelébe, e körül stabilizálódott egészen 

csütörtökig. Csütörtökön a forint az euródollár 

körüli eseményekre reagálva veszteséges lett, és 

277 HUF/USD árfolyamig gyengült.     

Az euródollár változékonysága hétfőtől 

csütörtökig viszonylag alacsony volt, a kereskedés 

túlnyomóan a 1,173 – 1,181 USD/EUR sávban 

zajlott. Szerda este véget ért a Fed két napos ülése, 

amelynek eredménye összhangban volt a többségi 

várakozásokkal, azaz emelkedtek a kamatok, a 

1,75-2,00%-os sávot felváltotta a 2,00-2,25%-os 

sáv. A Fed emlékeztetett arra, hogy továbbra is 

szigorítani fogja monetáris politikáját, mivel a 

jegybank még legalább három évig erős 

növekedést vár az amerikai gazdaságtól. A Fed 

jelenlegi előrejelzése szerint a kamatemelésnek 

még idén decemberben meg kell történnie, majd 

a következő évben háromszor, 2020-ban pedig 

egyszer. Bár a Fed fokozatosan emeli a kamatokat, 

egyúttal azonban közelít az ún. semleges rátákhoz 

(kb. 3%). Ez ugyan nem jelenti azt, hogy a Fed nem 

léphet túl a semleges rátákon, de az emelkedés 

üteme valószínűleg már nem lesz olyan gyors. A 

Fed ülése nem lepte meg a piacokat, és az 

euródollár esetében sem váltott ki lényeges 

visszhangot. Csütörtökön azonban a piaci 

fejleményekbe erősen beleszóltak az olasz 

politikai helyzetről és a készülő költségvetésről 

érkező új hírek. A kormány által javasolt 

intézkedések szerint ugyanis úgy tűnik, hogy végül 

mégis aggasztó lesz a költségvetési hiány.  
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