Heti piaci elemzés 2019.08.05 – 2019.08.09

 Pozitív egyenleggel zárta a hónapot a hazai költségvetés. A gazdasági növekedés, a megnövekedett
adóbevételek és az uniós támogatások előfinanszírozási arányának csökkenésének köszönhetően a
tavalyi év hasonló időszakához képest csökkenni tudott az államháztartás hiánya. Július hónapban 37,2
milliárd forintos többletet mutatott a költségvetés egyenlege.
 Távolabb került a kritikus 50-es szinttől az USA Beszerzési Menedzsment Indexe. Júliusban 52,6-ra
tudott emelkedni, az előző havi 51,6-os szinthez képest, ami visszafogott növekedést jelez. Az
eurozónában stagnálást mutat a fontos piaci mutató, a várakozásoknak megfelelően 51,5 lett e
hónapban is az adat. Az európai konjunktúra gyengülése a magyar makroadatokon is érzékelhető, a
legfrissebb ipari termelési adatok a szektor megtorpanását jelzik (1,8%-os csökkenés), ami a gazdasági
növekedés lassulásának jelzése lehet.
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USD/HUF árfolyam változása ezen a héten
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Mérséklődés a hazai árszínvonal növekedésben
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Tovább
konszolidálódott
az
árszínvonal
emelkedése Magyarországon. A Központi
Statisztikai Hivatal csütörtöki adatai szerint a
júliusi infláció a várakozásoknak megfelelően
3,3%, ami 0,1%-os csökkenést jelent az előző
hónapihoz képest. A maginfláció is hasonló
ütemben csökkent, 3,8%-ról 3,7%-ra. Az
adóhatástól megszűrt Magyar Nemzeti Bank által
közölt adat még jelentősebb konszolidációt jelez,
3,5%-ról 3,2%-ra csökkent az adószűrt
maginfláció. A részletes jelentés szerint a belső
kereslet továbbra is magas, a külső dezinflációs
környezet hűtheti a drágulást.
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A héten jelentős erősödést tudott bemutatni a
forint. A hét eleji magas szintekről, (327,80) a hét
közepén péntek délelőttre 324,50 köré csökkent a
forint euróval szemben jegyzett árfolyama.
Dollárral szemben is erősödni tudott a hazai
fizetőeszköz. A hetet 294,70-en kezdte az
árfolyam és fokozatosan csökkent a hét folyamán.
Csütörtök délben átvitte a lélektani határnak
számító 290-es szintet és jelenleg 289,60-on jár. Az
EUR/USD árfolyam emelkedett a héten. 1,1108-as
szinten nyitott, majd a kereskedelmi konfliktusok
hatására gyengülni kezdett a dollár, és 1,1240-ig
szaladt az árfolyam. A tetőpontról picit
visszakorrigált az árfolyam, és jelenleg 1,1200
körül oldalaz.

EUR/HUF árfolyam változása ezen a héten

05.08.

Erősödő pályára lépett a forint
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