Heti piaci elemzés 2019.08.26 – 2019.08.30

 Boris Johnson brit miniszterelnök a parlament négy hetes felfüggesztését indítványozta, amit II.
Erzsébet királynő szerdán jóvá is hagyott. A szokatlanul hosszú parlamenti szünet közfelháborodást
keltett az ellenzéki politikusok körében, ugyanis félő, hogy a miniszterelnök így akarja megakadályozni
a tényleges kilépés esetleges elhalasztását. Azonban amennyiben az ellenzék bizalmatlansági indítványt
nyújtana be Boris Johnson ellen, az a jelenlegi körülmények között tovább növelheti a megállapodás
nélküli kilépés esélyeit.
 Egyre inkább a kockázatkerülés jellemzi a piacokat. A kereskedelmi háborús konfliktusok, a Brexit körüli
bizonytalanság és a globális recessziótól való növekvő félelem a kockázatosabb befektetésektől való
elfordulást eredményezte a piacon. Ezt a feltörekvő piaci devizák, amelyik kosárba a forint is tartozik,
jelentősen megsínylették, míg a biztosabb befektetésnek számító dollár szárnyal.
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USD/HUF árfolyam változása ezen a héten
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Az augusztusi kamatdöntő ülésen sem
módosította a jegybank az irányadó kamatot,
amely megfelelt a piaci várakozásoknak. A döntést
az inflációs nyomás enyhülésével és a nemzetközi
gazdasági növekedés lassulásával indokolták. A
forint látványos gyengülése sem változtatott az
MNB álláspontján. Az árfolyam történelmi
mélypontját követően érkező komment szerint a
jegybanknak nincs árfolyamcélja, és amíg az
inflációs nyomás nem erősödik nem valószínű
drasztikus beavatkozás.
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Nem változtatott kamatszintjein a Magyar
Nemzeti Bank
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A nemzetközi kockázatkerülés a dollár
erősödésében csapódott le, így az euró dollárral
szemben jegyzett árfolyama 1,1140-ről 1,1035-ös
szintig csökkent, ami több mint két éves
mélypontot jelent az euró szempontjából. A dollár
erősödése és a forint gyengülése a hét végére 300
fölé emelte az USD/HUF árfolyamot, amilyen
magasan 2016 óta nem jártak a jegyzések.
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Az utóbbi idők forintgyengülése a héten tovább
folytatódott. A hét elejét a forint szempontjából
gyengének számító 329-es szinten kezdte az
EUR/HUF árfolyam, majd csütörtök délután
történelmi magasságokba emelkedett. 331,85-az
új EUR/HUF csúcs, innen picit korrigált az
árfolyam, jelenleg 331,10 körül mozog.
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Történelmi mélyponton a forint

11:00 SZECS, 2019.08.30.

