A piac heti elemzése
A forint az euróh
hoz és dollárrhoz képest is gyengült.
A termelői árak novemberben – 0,3 % hhó/hó és + 0,,6 % é/é.
pari termelés novemberben – 0,5 % hó/hó és + 5,8
5 % é/é.
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A term
melői árak havi össze
ehasonlításb an
novemberben 0,3 %‐al csökkkentek, évves
a árak 0,6 %‐al
% nőttek. Az
összehassonlításban az
ipari
termelés
novembe
erben
haavi
ökkent, évköözi
összehassonlításban 0,5%‐al csö
összehassonlításban pedig 5,8%
%‐al nőtt. A
kiskereskkedelmi elaadás évközi 4,9 %‐al leett
jobb. A kereskedelmi mérleg novemberb en
804 mill. euró többlletet mutato
ott ki. A MN
NB
ülésén, m
melyre deceember 18‐án került sor aazt
mutatja,, hogy a monetáris
m
po
olitika továbbbi
enyhítésse a jövő
őben is le
ehetséges. A
kamatláb
bak esetlegges továbbii csökkentéése
viszont aalacsonyabb tempóban fog
f folytatóddni
mint ed
ddig. A Mo
onetáris Bizzottság ism
mét
figyelmeeztetett a hazai
h
gazdaság folytonnos
veszélyeeire, más téreen viszont po
ozitívan jelö lte
a gazdaság előreláttható fejlődé
ését. A Fideesz
osenergia‐ára
ak, valamintt a
tanácsolja a villamo
gáz árakk csökkentésének harmadik fordulójáát.

Ezzen árakba való
v
korábbii beavatkozá
ások azok
váálság előtti értékekree való cso
okkenését
okkozták.

05.01.

A forint a hét első felében
f
az euróhoz képeest
sikerteleen volt, az üzletelés kedd folyam án
elérte a 300,0 HUF//EUR szintett. Csütörtököön
már veszteségeit törölte és 17. órakor 2999,1
HUF/EUR
R.
A dollárrpáron a kereskedés a hét folyam án
nyugodt volt. Szeerdán a forint enyh én
bb volt, 221
1,0 HUF/USD
D, a csütörtööki
gyengéb
napon ezen enyyhe gyenggülését kisssé
ozta és 220,1 HUF/USD szinten
s
zárt.
helyreho
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2014.1.6. – 2014.1.1
10.

Forás: REUTERS, 009:00 SZECS, 2014.1.10.
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Ez a hír csu
upán informatívv jellegu, semm
mi esetre sincs sszó tanácsról, ajánlásról, sem pénzugyi befekktetési tanácsró
ól a
256/2004 számú torvényy 4§ e) alapján a pénzugyi piaccról.

