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Szombaton a Standard & Poors a korábbi BBB
mínuszról egy fokozattal, BBB-re emelte a magyar
adósság besorolását, stabil kilátások mellett. A
felminősítést már korábban beárazta a piac, így az
nem váltott ki érdemi mozgást. E héten, pénteken
a Fitch Ratings teszi közzé az ország
államadósságának hitelminőségi besorolásáról
készült felülvizsgálati jelentését, amely szintén
felminősítést eredményezhet. A héten nem került
sor új makroadatok közzétételére.

318

21.02.

Az S&P felminősítette Magyarországot
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A hazai fizetőeszköz euróval szemben jegyzett
árfolyama a héten stabilan oldalazott a 318,4-317
szintek között, bár egy rövid életű leszúrást is
megfigyelhettünk 316,9-ig. A kezdeti gyengülést
követően, mely során a forint a dollárral szemben
280,65-ről 282,2-ig emelkedett, erősödés követte,
így az USDHUF jegyzés a hét második felében már
a 280-279-es szintek között oldalazott. Az euró
dollárral szemben jegyzett árfolyama a héten
1,129-ről 1,133 környékére erősödött, alapvetően
a Fed-tagok nyilatkozatainak következtében. A
héten az euró további mozgását a legutóbbi EKBülés jegyzőkönyvének közzététele alakíthatja,
amennyiben abban a monetáris politika vitelére
nézve új információk látnak napvilágot.
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A forint ismét oldalazott a héten
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Idén befejezheti mérlegének leépítését a Fed, amit több vezető jegybankár is támogatna.
Kamatemelések terén a tagok megosztottabbak, de az amerikai jegybank várhatóan óvatosabban
halad tovább, az inflációs adatok szerepe felértékelődhet a további lépések szempontjából
Az USA és Kína közötti kereskedelmi tárgyalások továbbra is zavartalanul haladnak. Mindkét fél
részéről pozitív nyilatkozatok hangzottak el, azonban március 1-ig nem várható megegyezés, így annak
határideje minden bizonnyal 60 nappal kitolódhat, ahogy azt Trump elnök is megerősítette korábban.
Az EU és az USA közötti vámok kérdése azonban továbbra sem megoldott, ami elsősorban az európai
autóipart érintheti negatívan.
Az EKB vezető közgazdásza, Peter Praet e heti nyilatkozata alapján kitolódhat az EKB kamatemelése,
egyes piaci szereplők nem zárják ki a további lazítás lehetőségét sem egy újabb likviditásnyújtó
formájában
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