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A forint az euróval szemben enyhe gyengüléssel
kezdte a hetet, megközelítve a 320-as jegyzést. A
kereskedelmi háborúval kapcsolatos pozitív
híreket követően a hazai fizeteszköz erősödéssel
reagált, így 317,5-ig is tudott erősödni, majd egy
újabb korrekciót követően a 319-es szint közelébe
került a hét utolsó napjára. A dollárral szemben
ennél kicsit intenzívebb kilengéseket figyelhettünk
meg. Az USDUF árfolyam a héten a 281-es támasz
és 284-es ellenállás szintek között ingadozott.

EUR/HUF árfolyam változása ezen a héten
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Kisebb izgalmak a forint háza táján
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A héten jó hangulat uralkodott a piacokon, miután Donald Trump bejelentette, hogy hajlandó
rugalmasan kezelni a kereskedelmi megállapodás határidejét, és adott esetben akár eltekint a vámok
megemelésétől. A határidőt később 60 napra hosszabbították, azaz a feleknek május 1-ig van ideje
megállapodni
Két régiós Fed elnök is úgy látja, hogy az inflációs nyomás mérséklődik, ezért a Fed kivárhat az újabb
kamatemelésekkel
A KSH előzetes becslése alapján a hazai GDP a negyedik negyedévben a várakozásokat meghaladóan,
5%-kal bővült év/év alapon. A növekedés fő motorjai a feldolgozóipar és a piaci szolgáltatások voltak

11.02.



Lépéskényszerbe kerülhet az MNB
USD/HUF árfolyam változása ezen a héten
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A KSH szerdán tette közzé a januári inflációs
adatot, miszerint a fogyasztói árak havi alapon
0,3%-kal emelkedtek, az éves infláció pedig a
decemberivel megegyező szinten, 2,7%-on maradt
a decemberi megegyező adat után. A tényadat
nem okozott meglepetést, azonban maginfláció
3,2%-ra emelkedett a decemberi 2,8% után, ami 5
éves csúcsot jelent, valamint a jegybanki
döntéshozók által különös figyelemmel kísért
adószűrt maginfláció mértéke is 3%-ot tett ki,
elérve az inflációs célt. Az utóbbi adat tükrében a
monetáris tanács február 26-i kamatdöntő ülése
meglehetősen izgalmas lehet. Bár a jegybank ez
alkalommal lehet, hogy még kivár, a piac
mindenesetre tartósabban beárazhatja a
kamatemelést, a jegybanki döntéshozókra
kommunikációs szempontból pedig nagyobb
nyomás helyeződhet.
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