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USD/HUF árfolyam változása ezen a héten

15 éves csúcson az infláció

355

Márciusban 8,5 százalékkal emelkedtek a
fogyasztói árak Magyarországon – közölte a KSH
péntek reggel. Ezzel 2007 nyara óta nem látott
áremelkedést regisztrált a statisztikai hivatal, bár
az adat kissé elmarad az előzetes várakozásoktól.
A februári 8,3%-ról tovább gyorsult az infláció
Magyarországon, bár a 8,5%-os adat kicsivel
elmarad az elemzői várakozásoktól. Korábban az
MNB alelnöke is arról beszélt, hogy 8,5-9 százalék
lehet a márciusi adat, ennek a sávnak az alsó
szélén lett végül a tényadat. A maginfláció az előző
havi 8,1%-ról 9,1%-ra gyorsult, míg a nyugdíjas
infláció 8,3 százalékos volt. Egy hónap alatt
februárhoz képest 1 százalékkal emelkedtek az
árak.
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370 alatt, 367 környékén nyitott a hetet a magyar
fizetőeszköz. Ezt a szintet keddig tartotta is, majd
kedden rohamosan esni kezdett az árfolyam,
egészen 375-ig. Szerdán és csütörtökön is
folytatódott ez a tendencia, 381 is volt az
árfolyam. Péntek délelőtt 378-as árfolyam körül
mozognak a jegyzések.
Az USD/HUF árfolyam pontról pontra megegyező
görbét írt le a héten. A hét eleji 330 körüliről
egészen 347-ig esett az árfolyam. Pénteken 347,50
Ft környékén mozog az árfolyam.
Az EUR/USD árfolyama erősödött a héten.
Pénteken 1,088 körül mozog az árfolyam.
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Februárban a hazai kiskereskedelmi forgalom volumene 9,8%-kal haladta meg az egy évvel korábbi
szintet.
Kiadták a Fed legutóbbi, márciusi ülésének jegyzőkönyvét, melyből kiderül, hogy a Fed havonta
legfeljebb 95 milliárd dollárral fogja csökkenteni kötvényállományát, fékezve ezzel a hitelezést az
amerikai gazdaságban, miközben kamatemeléssel igyekszik hűteni az inflációt.
Újabb, tavaly október óta már hetedik, az elemzői várakozásoknál jelentősebb kamatemelésről
döntött a lengyel jegybank (NBP) monetáris politikai tanácsa (RPP) szerdán. Az irányadó kamatot 3,50
százalékról 4,50 százalékra emelték, ami kilenc év óta a legmagasabb szint.
A német szövetségi statisztikai hivatal, a Destatis csütörtökön azt közölte, hogy februárban szezonális
és naptárhatással kiigazítva 0,2 százalékkal bővült az ipari termelés a januári 1,4 százalékos
emelkedéshez képest.
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