A piac heti elemzése
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Az ipari termelés augusztu
us folyamáánt
dett 0,7%‐all és az évves szinten is
növeked
növeked
dett 0,9%‐al. A kereske
edelmi mérl eg
júliusban
n 621 mil. eur.
e
többlete
et mutatott ki.
Az elő
őző év au
ugusztusához képest a
m
15 mil. euróvval
külkeresskedelmi mérleg
javított. A Moody’ss ügynökségg kijelentettte,
ank monetá ris
hogy azz amerikai központi ba
politika lazításának fényében, konkrétan az
nyiségi lazíttási prograam
úgyneveezett menn

EU
UR/HUF fejlő
ődése ezen a héten

08.10.

A forint az euróhozz viszonyítva
a az új hét be
b volatilitásssal lépett, ami a hétffői
nagyobb
napon hasznot hozott neki. A ke
eddi és szerddai
olyamán a fo
orint árfolyam
ma
nap kereeskedelme fo
szinte vváltozatlan maradt,
m
de a nap végéére
folyamattosan csökkkent a már elért haszoon
mértékee. Csütörtökö
ön az üzletelési órák vég én
a befektetői hangulaat hatására 294,8
2
HUF/EU
UR
ma
határán zárt. A dolláárpáron a forint árfolyam
ott. Hétfőn és kedden a
jelentőseen ingadozo
fonrint nem kevéss nyereségrre tett szeert,
n az árfolyaam
amelyet elveszített csütörtökön
ó miatt. Csütörtök folyamán az
korrekció
európáro
oshoz haso
onlóan a fo
orint erősö dő
tendenciát mutatottt a dollárral szemben. 117.
óra körü
ül a 218,0 HU
UF/USD értékket érte el.

08.10.

•

égett sor kerrül a rendelkkezésre állo pénzügyi
vé
likkviditás csökkentéséree és a kamatok
nö
övekedésére
e. Az ügynöökség állítássa szerint
ezz a tény kedvezőtlenn lehet a magyar
gaardaságra.

07.10.

•

A forint az euróhoz
e
viszo
onyítva
eerősödött, a dollárhoz viszonyítva
v
vváltozás nélkül
A kereskede
elmi mérleg többlete
t
aaugusztusbaan a 621 milllió euró
A termelői árindex
á
augu
usztusban
h
havi 0,7 %‐al és éves 0,9
9 % ‐al nőtt.

07.10.

•

7.10.2013 – 11.10.2013

Foráss: REUTERS, 115:00 SZECS, 11.
1 3. 2013

Ez a hír csu
upán informatívv jellegu, semm
mi esetre sincs sszó tanácsról, ajánlásról, sem pénzugyi befekktetési tanácsró
ól a
256/2004 számú torvényy 4§ e) alapján a pénzugyi piaccról.

