Heti piaci elemzés 2019.05.20 – 2019.05.24.

 Továbbra is nagy a bizonytalanság a Brexit kapcsán. A héten Theresa May egy második népszavazás
lehetőségét is megemlítette, aminek hatására pozíciója saját pártján belül is egyre inkább
megkérdőjeleződött. Péntek délelőtt be is jelentette lemondását, amely június 7-én lép hatályba. A
bizonytalan környezetben a font gyengülést mutat a főbb devizákkal szemben.
 Az eurózónában és az Egyesült Államokban egyaránt alulmúlták a várakozásokat a csütörtökön
publikált fontos beszerzési indexek (Markit BMI). A mutató az USA-ban is közelít a vízválasztónak
mondott 50-es szinthez (50,6), ami a gazdaság növekedésének lassulását jelzi. Ennek hatására a
jelentősebb európai és a tengeren túli tőzsdék is lefordultak.
 A héten a technológiai szektorra terelődött az amerikai-kínai kereskedelmi háború fókusza, amely a
szektorban szereplő értékpapírok árfolyamának csökkenésében is megmutatkozik.
 A nemzetközi piacokon uralkodó rossz hangulat az olajárakban is visszatükröződött a héten. Mind a
WTI, mind a Brent típusú kőolaj árfolyama háromhavi mélypontról kapaszkodik vissza.
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Jövő hét kedden kamatdöntő ülést tart a Magyar
Nemzeti Bank. A forint folyamatos gyengülése, és
a növekvő infláció nyomás alá helyezheti a
pénzügyi döntéshozókat. Amennyiben nem
interveniál a jegybank tényleges szigorító
lépésekkel, vagy verbális kommentekkel,
elképzelhető, hogy a forint árfolyama a főbb
devizákkal
szemben
soha
nem
látott
magasságokba kúszik.
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Nő a nyomás a jegybankon
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A hét elején a forint euróval szemben jegyzett
árfolyamának erőteljes gyengülését a 327,50-es
szint állította meg, ahonnan visszafordulva a hét
közepén 326,50-nél stabilizálódott a devizapár
árfolyama. Innen azonban ismét felfelé vette az
irányt az EUR/HUF jegyzés, azonban a korábbi
ellenállás ismét útját állta. Péntek délelőtt
minimális forinterősödés érzékelhető, 326,20-as
szint körül mozog a devizapár. A csütörtök reggeli
aggasztó eurozóna adatok után a dollár 1,1110-ig
tudott erősödni az euróval szemben, ami 2 éves
csúcsot jelent a dollár szempontjából. A forint
gyengülés és a dollár erősödés kettős hatására az
USD/HUF árfolyam csütörtökön 294,80-as szinten
tetőzött, majd innen 292-re csökkent, mivel a
szintén csalódást okozó amerikai BMI adatok miatt
a dollár is veszített erejéből.
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Nem tud talpra állni a forint
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