Heti piaci elemzés 2019.06.03 – 2019.06.07.

 A várakozásoknak megfelelően alakult a májusi inflációs adat. 3.9%-os drágulást jelentettek be. A
maginfláció azonban 4%-ra emelkedett, ami nyomást helyezhet a jegybankra, így érdemes lesz kiemelt
figyelmet fordítani a júniusi kamatdöntő ülésre.
 Továbbra is rossz számok érkeznek Németországból. A GDP előrejelzéseket lefelé módosították 1,6%ról 1,2%-ra. A gazdasági növekedés lassulása indokolja a laza monetáris politika fenntartását, így nem
meglepő, hogy az Európai Központi Bank csütörtöki kamatdöntő ülése nem hozott változást a
kamatokban.
 A tengeren túlon is érezhető a lassulás. A kereskedelmi vámokkal és a technológiai szektort érintő
versenykorlátozó vizsgálatokkal kapcsolatos félelmek tükröződnek a piacok mozgásában. A dollár
euróval szemben jegyzett árfolyama a héten továbbra is gyenge szinteken mozog.
 A hét elején a rossz nemzetközi hangulat ellenére erősödésnek indult a forint. Az árfolyamot jó
gazdasági mutatók is támogatták. A feldolgozóipar beszerzési menedzsment indexe magasan a régiós
átlag felett alakult. A dinamikus lendületet csak a pénteki magas inflációs adatok tudták megállítani,
amik hatására az árfolyam visszakorrigált.
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Az egyik legnagyobb árfolyammozgást a török líra
produkálta, ami 1,2%-ot veszített a dollárral
szemben.
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Nem látunk jelentős kilengéseket a régió piacain.
A lengyel zloty és cseh korona is minimális
elmozdulást mutatott a nap folyamán.
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Nincs nagy mozgás a régió piacain
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A héten erősödött az euró a dollárral szemben, de
a csütörtöki EKB döntés csak minimális
kilengéseket okozott a devizapár árfolyamában,
ami jelenleg 1,127 -es szint körül mozog.
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A forint euróval szembeni árfolyamának múlt heti
gyengülését követően hétfőn 325,1-es szinten
jegyezték az árfolyamot, viszont a hét folyamán
fokozatosan erősödött a hazai fizetőeszköz és
péntek reggelre már a 320-as szint közelében is
járt a devizapár árfolyama. Péntek délelőtt
azonban nyilvánosságra hozta az MNB az inflációs
mutatókat,
melynek
hatására
minimális
forintgyengülés történt és jelenleg 321,40-es szint
körül mozog a devizapár.
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Jelentősen erősödött a forint
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