A piac heti elemzése

2018.9.3. – 2018.9.7.

Az ipari termelési index októberben -2 % h/h és +3,9 % é/é volt.
A kiskereskedelmi forgalom volumene júliusban 5,3 %-kal növekedett.
A bruttó hazai termék a 2. negyedévben 1 %-kal nőtt, 4,6% a növekedés az előző év azonos időszakához
képest.
A forint a hét első felében eladási nyomással
szembesült, szerda délelőtt elérte a 328,8 HUF/EUR
szintet, ami leggyengébb árfolyama az elmúlt két
hónapban. A hét második felében azután a forint
korrigálta ezeket a veszteségeket, és a csütörtök
délutáni zárásra visszatért a 326,2 HUF/EUR szintre.
Ezen a héten jelent meg a magyar gazdaság számos
fontos statisztikája. Minden adat nagyon kedvezően
alakult, elsősorban a pontosított GDP eredmény
érdemel figyelmet, ami a második negyedévben a
vártnál jobban nőtt.

EUR/HUF árfolyam változása ezen a héten

Nagyon hasonló forgatókönyv valósult meg a forintamerikai dollár devizapár esetében is, kezdetben a
forint gyengült, egészen 284,6 HUF/USD árfolyamig,
majd visszatért a 280 HUF/USD szintre.

USD/HUF árfolyam változása ezen a héten
A fő devizapár esetében a hét első felében az
amerikai dollár volt jobb helyzetben, kedden
délután felkúszott 1,154 USD/EUR szintig. Szerdán
azután megfordult a piaci trend, és a dollár
lényegében összes nyereségét elveszítette,
csütörtök késő délután az euródollárt 1,163
USD/EUR árfolyamon jegyezték. A dollárt a héten az
amerikai ipar ISM indexének nagyon erős adatai
segítették. Az augusztusi ISM a termelés és a
foglalkoztatás nagyon erős növekedését jelezte. Az
USA-ból folyamatosan áramló pozitív adatok szinte
bizonyossá teszik, hogy az amerikai központi bank
(Fed) ez év végéig még kétszer emeli a kamatokat,
D. Trump elnök akarata ellenére is. Az amerikai
elnök azonban tovább élezi a helyzetet, az e heti
kereskedelmi tárgyalásokon ismét sikerült olajat
öntenie a tűzre. A múlt hét végén elutasította az
Európai Bizottság javaslatát, amely az autók
behozatali vámjának kölcsönös elengedésére
vonatkozott, azzal, hogy a javaslat nem elég jó az
USA számára, csütörtökön pedig Kína figyelmeztette
az amerikai félt, hogy ha bevezet bármilyen új
vámot, a kínai kormány kénytelen lesz keményen
megtorolni ezt az intézkedést.
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