
A piac heti elemzése    2017.02.13. – 2017.02.17. 

• Az építőipar teljesítménye decemberben 14,4%-kal csökkent.

• A fogyasztói árindex januárban 2,3%-kal növekedett.

• A bruttó hazai termék alakulása a 4. negyedévben 1,6%-kal növekedett.

Ingadozó USD/HUF árfolyam a héten 

A forint euróval szembeni változékonysága ezen a 

héten minimális volt. A kereskedés túlnyomórészt a 

307,7 - 308,6 HUF/EUR sávban mozgott.  

A forint-amerikai dollár árfolyampár történései a 

főbb piacok ingadozó alakulását tükrözték. A hét 

első fele a gyengülő forint jegyében telt, szerda 

délután ezt követően az árfolyam felkúszott a 293,0 

HUF/USD szintre. Majd megfordult a trend, és 

csütörtökön délután a forint 290 HUF/USD szint alá 

süllyedt. 

Kettős a helyzet az Egyesült Államokban 

A piacokat növekvő feszültség jellemzi a kamatlábak 

az amerikai központi bank (Fed) által történő 

várható emelése miatt. A fokozódó 

bizonytalanságot mindenekelőtt a Fed képviselőinek 

többségi álláspontja erősíti, amely szerint nem 

lenne bölcs dolog várni a monetáris politika 

szigorításával. Ugyanakkor az utóbbi időben egy sor 

megnyugtató hír érkezik az amerikai gazdaságról, 

bizonyos esetekben jelentős meglepetést okozva. 

Ilyen például az a hír, hogy a januári infláció éves 

összehasonlításban elérte a 2,5% növekedést, ez 

ugyanis a legmagasabb árnövekedés az USA-ban 

2012 márciusa óta.  

Az infláció és a munkaerő-piac azok a tényezők, 

amelyek alapján a Fed a monetáris politika 

módosításáról határoz, és a munkaerőpiac 

vonatkozásában csak egy változó van, amely 

elmarad a Fed által ideálisnak tartott 

forgatókönyvtől, ez pedig a lassú bérnövekedés. 

Aggodalmakat még Donald Trump elnök ismeretlen 

tervei keltenek, ezek azonban fokozatosan 

mérsékeltebbé válnak.  

A piac szerint jelenleg 30% a valószínűsége annak, 

hogy a Fed márciusi ülésén kamatot emel. Az 

AKCENTA CZ szerint a márciusi határidő még túl 

korai ahhoz, hogy a piacok felkészüljenek erre a 

változásra. Inkább a márciusi ülés lehet megfelelő 

alkalom arra, hogy a Fed felkészítse a piacokat a 

kamatemelésre, ami ezt követően a május 2-3-án 

tartandó következő ülésen következhetne be.  
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