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USD/HUF árfolyam változása ezen a héten
286

Az MNB kamatemelése ismét elmaradt
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A Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa nem
változtatott a monetáris kondíciókon a keddi
kamatdöntő
ülésen,
a
jegybank
kommunikációjában azonban határozottabb
szigorodás fedezhető fel. Az állásfoglalásból
kikerült az a mondat, miszerint az inflációs cél
fenntartható eléréséhez szükséges a jelenlegi laza
monetáris kondíciók további fenntartása.
Mindemellett a jegybank ismételten hangsúlyozta
a monetáris politika normalizációjára történő
felkészülést, ami a beérkező inflációs adatok
függvényében alakul majd. A monetáris politikai
szigorítás várhatóan először a nem konvencionális
eszközöket érinti majd, az alapkamat emelésére
pedig csak ezeket követően kerülhet sor.
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A csapkodásokkal tarkított hét ellenére a forint
továbbra is stabil maradt, az MNB bejelentésére
pedig enyhébb erősödéssel reagált. A hazai
fizetőeszközt a hét elején az euróval szemben
323,7 forinton jegyezték, péntek reggelre pedig
321,6-ig erősödött. A dollárral szemben
jelentősebb erősödést figyelhettünk meg. A forint
a 286-os hét eleji nyitó szintről valamivel a 281-es
jegyzés alá erősödött. Az utóbbi mögött a valódi
mozgatórugó inkább a Fed kamatemelése, aminek
következtében a 1,145-ig gyengült az euróval
szemben, ami azt mutatja, hogy a befektetők
kezdik kiárazni a dollárból a tartós kamatemelést
és helyette kevesebb és óvatosabb szigorító
lépéssel számolnak.
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A forint erősödött a főbb devizákkal szemben
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A globális tőkepiacokon továbbra is rossz hangulat uralkodik, a vezető tőzsdeindexek jelentősen
vesztettek értékükből a héten
A várakozásoknak megfelelően kamatot emelt a Fed, a Fed Funds Rate értékére vonatkozó sáv így 25
bázisponttal, 2,25%-2,50% közé emelkedett. A fokozatos kamatemelések folytatódhatnak, várhatón
jövőre 1-2 alkalommal emelhet, majd a Fed
Az Európai Bizottság nem tervez túlzottdeficit-eljárást indítani Olaszország ellen, amennyiben az olasz
parlament az év végéig megszavazza az új költségvetést, melyben a korábbi 2,4%-os deficitcéllal
szemben 2,04%-os hiányt céloztak meg
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