Heti piaci elemzés 2019.07.22 – 2019.07.26.

 Kamatdöntő ülést tartott kedden a Magyar Nemzeti Bank, de továbbra sem változtatott a monetáris
kondíciókon. A döntést követő kommentárban a korábbiakkal ellentétben egy csökkenő maginflációs
pályát vázoltak fel az év végétől kezdődően. A változtatást az eurozóna egyre erősödő dezinflációs
környezetével magyarázzák. Óvatos, adatvezérelt kommunikáció jellemzi az MNB-t, valószínűleg
leghamarabb csak a negyedéves inflációs jelentést követően, szeptemberben számíthatunk
változtatásra.
 Az Európai Központi Bank is döntött a kamatokról a héten. Csütörtökön ült össze az eurozóna
monetáris tanácsa. Egyelőre nem történt kamatvágás, de kommunikációjában a lazítás felé mozdult el
az európai jegybank. Mario Draghi jegybankelnök kiemelte, hogy 2020 közepéig várhatóan nem
fognak emelni a kamatokon, a mostanival megegyező, vagy alacsonyabb irányadó kamatrátára lehet
számítani.
 Boris Johnson követi Theresa Mayt a brit miniszterelnöki székben, így az ő vezényletével
folytatódhatnak a Brexit tárgyalások. A konzervatív politikus álláspontja, hogy tartja magát az október
31-ei határidőhöz, akár egy megegyezés nélküli kilépés bizonytalanságait is felvállalva.
A kamatdöntések mozgatták a piacokat
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Jövő héten az amerikai jegybank tart kamatdöntő
ülést. A piaci szereplők, már stabilan számolnak a
kamatok csökkentésével, 25 (de akár 50)
bázispontos csökkentés is beárazódni látszik az
árfolyamokba. Így abban az esetben, ha a FED
érintetlenül hagyná az irányadó kamatokat a piac
könnyen szigorításként érzékelhetné, ami további
dollárerősödéshez vezethet.

327

23.07.

Amerikában is izgalmas hét következik

EUR/HUF árfolyam változása ezen a héten
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Erősödéssel kezdte a hetet a forint az euróval
szemben. Hétfő délután járt az árfolyam a heti
minimumán 324,78-on. Innen a keddi
kamatdöntés előtt felfelé húzták az árfolyamot,
de mivel a várakozásoknak megfelelő döntés
született hamar megnyugodtak a kedélyek. A
csütörtöki EKB ülés után azonban rövid
turbulencia lett úrrá a devizapiacokon. Az euró
dollárral szemben jegyzett árfolyama először
közel kétéves mélypontjára zuhant, majd 1,1102ről egészen 1,1186-ig emelkedett, ezután
visszatért a hét közepére jellemző 1,1140-es szint
közelébe, ahol jelenleg is mozognak az EUR/USD
jegyzések. Az európai bizonytalanságok rossz
hatással voltak a forintra. Péntek délelőtt egy
euróért 326,60, egy dollárért 293,20 forintot kell
fizetni.
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