Heti piaci elemzés 2019.07.08 – 2019.07.12.

 Jerome Powell amerikai jegybankelnök szerdán beszédet tartott a kongresszus előtt, amelyben
megerősítette a piac kamatcsökkentési várakozásait. Kiemelte, hogy a nemzetközi gazdasági környezet
nehézségei az amerikai gazdaságra is negatív hatást gyakorolhatnak, így indokolt a gazdaságélénkítés
felé való elmozdulás. A hírre az amerikai tőzsdeindexek tovább emelkedtek, több fontos index is
történelmi csúcs közelében mozog.
 Recip Tayyip Erdogan török elnök felmentette hivatalából Murat Cetinkaya jegybankelnököt, akivel
ellentétes nézeteket vallottak az optimális kamatszint mértékéről. A hír hatására több mint 2%-ot
gyengült a török líra hétfő reggelre. A bizonytalan belpolitikai környezet az infláció növekedésének és
a fizetőeszköz sérülékenységének kockázatát hordozza.
 Kedden reggel publikálták a júniusi inflációs adatokat, amely a vártnál alacsonyabb 3,4%-os értékével
jelentősen kevesebb az előző havi számnál (3,9%). Fontos figyelembe venni azonban, hogy a csökkenés
mögött egy kedvező bázishatás is áll, ugyanis a tavalyi azonos időszakra mért adat magas értéket
mutatott. Az infláció mérséklődése enyhítheti a monetáris szigorítás terhét a jegybank vállán.
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USD/HUF árfolyam változása ezen a héten
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Az USD/HUF devizapár árfolyamát a hét elején a
forint gyengülése mozgatta, szerdáig 290,80-ig
emelkedtek a jegyzések. Szerdán a FED nyilatkozat
után a dollár gyengülése miatt elindult egy
korrekció az árfolyamban 288,70-ig, majd az
árfolyam 289,20-as szint körül stabilizálódott.
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Az euró dollárral szemben jegyzett árfolyama szűk
sávban mozgott a hét elején 1,1200 és 1,1230
között. Szerdán Powell beszédét követően a
kamatcsökkentés valószínűségének növekedése
hatására azonban gyengülni kezdett az amerikai
fizetőeszköz. Csütörtökre 1,1284-ig emelkedett az
EUR/USD árfolyam.
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Hétfő reggel 324-es szint körül nyitott az EUR/HUF
devizapár árfolyama. Innen kedd reggelig lassan
emelkedett 324,80-ig, de az alacsony inflációs adat
hatására nap végére már 325,80 forintért lehetett
kapni egy eurót. Csütörtökön 326,10-en tetőzött
az árfolyam. A piaci várakozások szerint csökkent
a kamatemelés valószínűsége, így továbbra is
magas szinteken mozognak az EUR/HUF
jegyzések.
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Az inflációs adat gyengíti a forintot
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