Heti piaci elemzés 2019.01.28 – 2019.02.01.

A múlt hét végén már úgy tűnt, hogy a forint
lendülete kifogyóban van, azonban a hét második
felében ismét erőre kapott a hazai fizetőeszköz. Az
erősödést azonban most nem az MNB, hanem a
nemzetközi hangulat javulása segítette elő.
A hét első felében a forint lényegében oldalazott
az euróval szemben, a 317-es szint fölött, míg a
dollárral szemben a 278-277-es szintek között
mozgott. A Fed szerda esti bejelentését követően,
miszerint az amerikai jegybank a további szigorítás
lehetőségét egyedül az infláció alakulásának
függvényében vizsgálja, illetve a tervezettnél
korábban befejezheti a jegybanki mérleg
szűkítését a feltörekvő piaci devizák erősödésbe
kezdtek. A forint ez euróval szemben 8 havi
csúcsra, 315,8-ig erősödött, míg a dollárral
szemben a 276-os szintig. Az EURUSD kereszt
többnyire az 1,144-es szint mentén stagnált a hét
túlnyomó részében.

A KSH szerdai közleménye szerint a
munkanélküliségi ráta novemberben 3,6%-ot tett
ki, ami megegyezik az elemzők által várt értékkel.
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A Fed monetáris tanácsának tagjai egyhangúan a kamattartás mellett döntöttek, így a vártnál
korábban véget érhet a monetáris szigorítás a tengerentúlon
Az amerikai részleges kormányzati leállást egy átmeneti megoldásnak köszönhetően február közepéig
sikerült feloldani, azonban a hivatali fennakadások következtében a makroadatok közlése is csúszhat.
A héten megkezdődtek a kereskedelmi tárgyalások az USA és Kína között, melynek egyik központi
kérdése a szellemi tulajdonjogok rendezésének ügye. A feleknek március elejéig kell megállapodásra
jutniuk.
A vártnál gyengébben alakult a német infláció januárban, mértéke a várt 1,6%-kal szemben mindössze
1,4% volt éves alapon, mindeközben az IFO üzleti hangulatindex étéke 3 éves mélypontra esett.
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A
jegybank
változatlanul
hagyta
a
kamatkondíciókat keddi kamatdöntő ülésén és
ismételten hangsúlyozta, hogy felkészült a
monetáris politika fokozatos normalizációjára. A
kamatdöntő ülést követően kiadott közlemény
alapján utóbbi eszközei az FX-swap állomány
leépítése illetve a kamatfolyosó lesznek. A
szigorítási ciklus kezdetét tekintve az elkövetkező
időszak inflációs adatai lesznek meghatározóak.
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Az MNB nem változtatott a kamatkondíciókon
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