A piac heti elemzése

A forint az euróhoz
e
és dollárhoz képpest is gyenggült.
A fogyasztóii árindex novvemberben – 0,1 % hó/hó a + 0,9 % év/év.
A kormány a devizahitellekkel kapcssolatos intézkedéseket még
m a választtások előtt kívánja
k
iintézni.
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dex novem
mberben évves
A fogyaasztói árind
összehassonlításban
0,1%‐al csökkent, év
közben az infláció
ó 0,9%. Azz árcsökkennés
obb hatása a benzin, lisszt és zöldsség
legnagyo
árakra volt. Dráguláss leginkább a terjtermék en
ozott, konkrrétan a sajjtokon, tejeen,
mutatko
továbbá a szeszesittalokon. A kormány neem
kíván a parlamentti választássokig várni a
devizahitelek konvvertálásával kapcsolattos
mák megoldásával. Kosa Lajos (Fidessz)
problém
kijelentéése szerint az
a intézkedé
ések, melyekk a
családokknak segíteenek majd
d a hiteleeik
fizetéséb
ben, még a választások
v
előtt
e
érvény be
lépnek majd.A korrmány hozzzáállását Koosa
di, hogy ezeen intézkedé
ések nincsennek
azzal véd
a választtásokhoz kö
ötve, és mive
el a bírósággok

azz egész programot kéétségesnek és nem
áttgondoltnak tartják, ezenn problémát meg kell
olldani.
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A forin
nt az euró
óval szemb
ben kétoldaalú
kilengésekre tett szert. Hétfőn
H
3022,0
HUF/EUR
R‐ra gyengült, viszont kedden
k
törö lte
veszteséégeit. A hétt további részében
r
seem
kerülte el a továb
bbi gyengüllést, mely az
árfolyam
mot a csüttörtöki üzle
etelés végéére
303,05 H
HUF/EUR csö
ökkentette.
is.
Hasonló történésekk voltak a dollárpáron
d
Kedden a forint 218,0 HUFF/USD szinttre
erősödött, így a legerősebb szinten voolt
októberttől. Szerdáttól a forint nyereségeeit
folyamattosan töröltee, és a csütö
örtöki üzletellés
végére 2220,3 HUF/USD szinten zárt.
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Forás: REUTERS, 099:00 SZECS, 20
013.12.13.

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.

