Heti piaci elemzés 2019.4.29 – 2019.5.3.

 A várakozásoknak megfelelően nem változtatott a Fed a 2,25-2,5%-os irányadó kamaton szerdai
kamatdöntő ülésén. Jerome Powell jegybankelnök kifejezetten optimista hangnemet ütött meg a
gazdasági kilátások kapcsán. Az infláció továbbra is elmarad a jegybanki céltól, azonban ezt egyszeri
hatások is okozhatják, a feszes munkaerőpiac következtében a maginfláció növekedési üteme
belátható időn belül elérheti a 2%-ot, viszont a kamatemelést sem látja egyelőre szükségesnek a Fed.
 Sikeresen haladnak az amerikai és a kínai kereskedelmi tárgyalások, melyek következő fordulójára
május 8-án kerül sor. A Politico értesülései szerint elképzelhető az USA által kivetett, 200 milliárd
dollárnyi terméket érintő 10%-os vámot eltörlése.

A KSH ugyancsak a héten publikálta az első
negyedéves munkanélküliségi adatot, miszerint a
munkanélküliek arány 3,6%-on állt. Mindeközben
februárban a bérek 12,1%-kal, a vártnál
dinamikusabban növekedtek.
A pénteki nap délutánján nyilatkozik a Moody’s a
magyar
államadósság
besorolásáról.
A
felminősítés valószínsége alacsony, de a kilátások
stabilról pozitívra javulhatnak.
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A keddi MNB kamatdöntő ülést követően az
alapkamat továbbra is 0,9%-on, az egynapos betét
kamat pedig -0,05%-on maradt, ami nem okozott
meglepetést. A közlemény hangvétele is
változatlan maradt, a monetáris politika továbbra
is támogató jellegű, a jegybank nem utalt további
szigorítás szükségességére.
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Az MNB nem változtatott a kamatszinten
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A hét eleji 322 körüli értékről az EURHUF jegyzés
csütörtökre 324,8 közeléig emelkedett, a péntek
délelőtti órákban pedig kisebb korrekció vette
kezdetét, így a forint várhatóan a 324-es szint
magasságában zárhatja a hetet. Az USDHUF
árfolyam jegyzése a hét első felében nem
mutatott egyértelmű irányt, a forintot az amerikai
fizetőeszközzel szemben 290,2-es, illetve 287,4-es
árfolyamon is jegyezték, majd a hét vége felé
egyértelmű gyengülés vette kezdetét, az árfolyam
290,5 környékére emelkedett. Az EURUSD jegyzés
a hét közepi dollárgyengülést leszámítva visszatért
a hétfőn látott 1,16 körüli szintre.
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Tovább gyengült a forint a héten
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