Heti piaci elemzés 2018.11.19 – 2018.11.23.

a

monetáris

Az MNB monetáris tanácsa keddi ülésén az
elemzői várakozásoknak megfelelően nem
változtatott a monetáris kondíciókon. A jegybanki
döntés a forint árfolyammozgására sem gyakorolt
hatást. Állásfoglalásában a jegybank a
korábbiaknak megfelelően a laza monetáris
kondíciók fenntartását hangsúlyozta. Ugyanakkor,
a monetáris politika óvatos és fokozatos
normalizációját vetítették előre, illetve az inflációs
cél 2019 közepén várható elérését. Az
állásfoglalásból ugyanakkor kiolvasható, hogy az
jegybank az alapfolyamatokat megragadó
mutatók emelkedésére számít. A közleményből
kimaradt az a kitétel, miszerint a jegybank nem
számít másodkörös inflációs hatásokra, ami
szintén az árnyomás erősödésére utal. A fentiek
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A dollárral szemben a forint árfolyama
erősödésnek indult, ami lényegében az EURUSD
kereszt mozgásának tudható be. Az amerikai dollár
erősödése a hét elején megtorpant, amit
ellenirányú korrekció követett az euróval
szemben. Az EURUSD a múlt heti 1,13-as szintről
1,145-ig korrigált, a forint pedig a dollár
gyengülését lekövetve a 284-es szintről a 280-as
szint közelébe erősödött, amit oldalazás követett
a 281-es szint magasságában.

EUR/HUF árfolyam változása ezen a héten
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A forint a múlt heti 322 EURHUF körüli szintről
enyhe erősödésbe kezdett a héten, de a 321-es
szint tesztelése sikertelen maradt. A hazai
fizetőeszköz mozgása még a múlt hetinél is
szűkebb tartományra korlátozódott, lényegében
az árfolyam a 321,8-321,1-es szintek között
oldalazgatott.

alapján az MNB decemberi kamatdöntő ülése,
illetve a decemberi inflációs jelentés további
érdekességeket tartogathat a befektetők számára.
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A forint nem törte meg a korábbi tendenciát
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A globális tőkepiacon továbbra is fokozott a bizonytalanság az USA és Kína közötti kereskedelmi
feszültségek következében, a vezető tőzsdeindexek zuhanással kezdték a hetet
Az EU meghosszabbítaná a Brexit határidejét, a kilépési folyamat 2022-ig elhúzódhat
Az Európai Bizottság elutasította az olasz költségvetési javaslatot
A Moody’s pénteken vizsgálja fel a magyar államadósság besorolását, felminősítés nem várható
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