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A Magyar Nemzeti Bank által a héten közölt inflációs
adatok szerint, bár a belső árnyomás továbbra is
erős, a headline infláció a várakozásoknál
alacsonyabb értéket mutat. A 3% körüli várt értékhez
képest csak 2,8%-kal növekedett az árindex az előző
év hasonló időszakához képest. Az adószűrt
maginfláció 3,4%, ami már magasabb, mint az előző
havi érték, de a jegybank toleranciasávját nem lépi
át. A főbb inflációs mutatók értelmében a
jegybankon továbbra sincs nyomás a monetáris
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Inflációs adatokat közölt a jegybank

EUR/HUF árfolyam változása ezen a héten
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Az előző hetekhez képest alacsony szinten kezdte a
hetet a forint euróval szemben jegyzett árfolyama. A
332.40-es szintről azonban, többek közt az alacsony
inflációs adatok hatására, emelkedni kezdett az
árfolyam, és kétszer is járt 334,60 közelében.
Csütörtökön lendületet vett a forint, erősödni
kezdett és azóta is folyamatosan csökken az
árfolyam. Péntek délelőtt 331,60-on jártak az
EUR/HUF
jegyzések.
A forint dollárral szemben is hasonlóan mozgott, a
hetet 302,50-es szinten kezdte, majd a forint
gyengülés következtében 305 fölé emelkedett az
árfolyam. Innen fordultunk lefelé, jelenleg 301
forintot kell fizetni egy dollárért.
Az EUR/USD árfolyamban 1.1030 volt a heti
maximum, innen erősödik a dollár a kereskedelmi
tárgyalások kedvező hírére.

szigorítás irányába, bár várhatóan az év vége felé
tovább folytatódik a maginfláció növekedése.
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Erőre kapott a forint
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A héten az Egyesült Államokban publikálták a szeptemberi fogyasztói árindexet, amely az amerikai
infláció lassulás mutatja. Az alacsony, 1,7%-os árnövekedés elmarad az amerikai jegybank 2%-os
céljától és a várt bővülésnél is kevesebb 0,1%-kal. A vártnál alacsonyabb inflációs mutatók erősíthetik
a kamatcsökkentési várakozásokat. Németországban változatlanul alacsony értéken (1,2%) az infláció.
Új fordulóhoz érkeztek a kereskedelmi tárgyalások az Egyesült Államok és Kína között. A Donald Trump
amerikai elnök által "a tárgyalások napjaként" emlegetett találkozón előrelépés történhet a
kereskedelmi konfliktusok rendezésében. A hírre a tengerentúli tőzsdék emelkedni kezdtek.
Recep Tayyip Erdogan török elnök bejelentette, hogy offenzívát indítottak az észak-szíriai kurd
fegyveres csoport, valamint az Iszlám Állam dzsihadistái ellen. A hadművelet feszültséget okozott
Törökország és az Egyesült Államok között. Az amerikai kormány szankciókat vethet ki a török
vezetőkkel szemben, ha az offenzíva nem a kívánt mederben zajlik. A hírek hatására a török líra
gyengülni kezdett és a feltörekvő piaci devizák közül a legrosszabbul teljesít a héten.
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