
 

 

A piac heti elemzése    2018.8.20. – 2018.8.24. 

 

� Az átlagbér júniusban 11,2 %-kal növekedett az előző év ugyanezen időszakához képest.  

� Az MNB  változatlanul hagyta az alapkamatot 0,9%-os szinten.  

� A kiskereskedelmi forgalom volumene júniusban 6,8 %-kal növekedett éves összehasonlításban.  

 

Az elmúlt napokban a magyar forint nem mozdult el 

jelentősen az euróval szemben. Mindkét irányból 

érték ugyan hatások, de ezek túlnyomórészt 

viszonylag szűk tartományban, 322,6 – 324,7 

HUF/EUR között voltak. Csütörtök délután a forintot 

324,4 HUF/EUR árfolyamon jegyezték. Az MNB 

szerdai ülése a várakozásoknak megfelelően nem 

hozott semmilyen változást, és nem szólt bele 

jelentősen a piac alakulásába. Az MNB valószínűleg 

legkorábban a következő év második negyedévében 

emeli a kamatokat, vagy csak 2019 második 

felében. 

A magyar forint-amerikai dollár devizapáron több 

érdekes fejleményt figyelhettünk meg, amelyeket 

főként a fő piacok indukáltak. Hétfőn a forint 

erősödött, és szerdán 13:00 óra körül elérte a 278 

HUF/USD árfolyamot. Később korrigált a piac, a 

forint pedig a csütörtöki kereskedés végére 

elveszítette nyereségét, és visszatért a 280,7 

HUF/USD szintre.  

Az euródollár esetében a hét elejétől az euró volt 

jobb pozícióban, hétfőn 1,141 USD/EUR árfolyamon 

nyitott, szerdáig felkúszott egészen 1,162 USD/EUR 

szintig. Csütörtökön részben korrigálta az erősebb 

értékeket, és 1,155 USD/EUR szinten állt meg. A hét 

folyamán a figyelem ismét mindenekelőtt Donald 

Trump amerikai elnökre, illetve az amerikai-kínai 

kereskedelmi „háború” alakulására irányult. Először 

Donald Trump elnök újra megfenyegette az EU-t a 

gépkocsik 25% -os behozatali vámjával. Majd 

megjelentek a hírek ügyvédjéről, M. Cohen-ről, aki 

beismerte, hogy Trump bűncselekmény 

elkövetésére bírta rá. Trump a héten azt is 

kijelentette, hogy Kína már nincs abban a 

helyzetben, hogy nagyobb gazdasággá váljon, mint 

az amerikai gazdaság. Trump szavai ismét 

felvetették a gyanút, hogy az amerikai elnök célja 

nem csupán a kereskedelmi kapcsolatok rendezése, 

hanem közvetlen célja a kínai gazdasági fejlődés 

szándékosan megzavarása. Csütörtökön azután a 

kölcsönös amerikai-kínai kapcsolatok kiéleződtek, és 

mindkét fél új vámokat vezetett be az importárukra.  
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