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Az euró esetében megfigyeltekhez hasonlóan a
dollárral szemben a forint erősödéssel kezdte a
hetet, ami egészen a 283,3-as szintig kitartott,
majd ezt követő gyengülésben a 285,5, 286,3
szintek jelentették a negatív csúcsokat. A forint a
hét végét a 284-es szint közelében várja. Az
EURUSD kereszt a hét folyamán az 1,13-1,14
közötti sávban mozgott.
A felülvizsgált adatok alapján 5% körül nőtt a
hazai GDP a harmadik negyedévben
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A hét első napján az euróval szemben a forint
árfolyama ismét megcélozta a 322-es szintet, és
egészen 322,6-ig erősödött. Ezt a következő napon
kisebb gyengülés követte 323,7-ig, majd ismét
erősödés 323,4-ig. A bizonytalan nemzetközi
hangulatban a forint mozgása kapcsán továbbra is
az
EURUSD
kereszt
mozgása
tűnik
meghatározónak,
a
helyi
makroadatokra
jellemzően semleges az árfolyamreakció.

EUR/HUF árfolyam változása ezen a héten
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A forint kisebb erősödéssel búcsúzik a héttől
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Donald Trump és Xi Jin Ping december 1-én tartott találkozóját követően úgy tűnt az USA és Kína
álláspontja közeledett egymáshoz a kereskedelmi háborús kérdésekben, ám a negatív hangulat ismét
visszatért a piacra miután kitudódott, a héten az iráni szankciók megsértése miatt az USA kérésére
letartóztatták a Huawei pénzügyi vezetőjét
A hét elején a vezető tőzsdeindexek még tartották magukat, amit a keddi napon3%-ot meghaladó
esések követtek
December 5-én az amerikai tőzsdéken nem volt kereskedés, a George H.W. Bush elnök halála miatt
tartott gyásznap miatt
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USD/HUF árfolyam változása ezen a héten
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A KSH közleménye szerint a gazdaság a harmadik
negyedévben éves szinten 4,9%-kal bővült. A
statisztikai hivatal 0,1%-kal korrigálta feljebb az
előző adatot. A részletes közlés alapján a
növekedés fő motorjai a harmadik negyedévben a
piaci alapú szolgáltatások és az építőipar volt, a
nettó export ugyanakkor negatívba csúszott. A
szezonálisan és naptárhatással kiigazított adat
alapján a gazdáság 5,2%-os bővülést mutatott. A
KSH közleménye szerint a kiskereskedelmi
forgalom volumene októberben 5,7%-kal év/év
alapon. A szerdai napon a KSH az ipari termelési
adatot is publikálta, miszerint az ipari termelés
volumene októberben 5,9%-kal nőt év/év alapon.
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