
 

 

 A piac heti ele
 

Ez a hír csu
256/2004 

• A
• A
• A

i

A  forin
kilengés
HUF/EUR
vesztesé
kerülte 
árfolyam
303,05 H
Hasonló 
Kedden 
erősödö
októbert
folyamat
végére 2
 
A  fogya
összehas
közben 
legnagyo
árakra v
mutatko
továbbá 
kíván  a
devizahi
problém
kijelenté
családok
fizetéséb
lépnek 
azzal  véd
a  választ

mzése 

upán informatív
számú torvény

A forint az e
A fogyasztói
A kormány a
intézni.

nt  az  euró
ekre  tett 
R‐ra  gyengü
égeit.  A  hét
el  a  továb

mot  a  csüt
HUF/EUR csö
történések
a  forint 

tt,  így  a 
től.  Szerdát
tosan törölte
220,3 HUF/U

asztói  árind
sonlításban 
az  infláció

obb  hatása 
olt. Drágulás
ozott,  konkr
a  szeszesit

a  parlament
telek  konv

mák megoldá
ése  szerint  a
knak  segíte
ben, még a v
majd.A  kor
di, hogy eze
tásokhoz  kö

v jellegu, semm
y 4§ e)  alapján 

euróhoz és d
i árindex nov
a devizahitel

óval  szemb
szert.  H

lt,  viszont  k
t  további  r
bbi  gyengül
törtöki  üzle
ökkentette.  
k  voltak  a  d
218,0  HUF
legerősebb 
tól  a  forin
e, és a csütö
SD szinten z

dex  novem
  0,1%‐al 

ó  0,9%.  Az
a  benzin,  lis
s leginkább a
rétan  a  saj
talokon.  A 
ti  választás
vertálásával 
sával. Kosa 
az  intézkedé
enek  majd
választások e
rmány  hozz
en  intézkedé
ötve,  és mive

     

mi esetre sincs s
a pénzugyi piac

ollárhoz kép
vemberben  
lekkel kapcs

ben  kétolda
Hétfőn  302
kedden  törö
részében  se
lést,  mely 
etelés  végé

dollárpáron 
F/USD  szint
szinten  vo

t  nyeresége
örtöki üzletel
árt. 

mberben  év
csökkent, 

z  árcsökken
szt  és  zölds
a terjtermék
jtokon,  teje
kormány  ne
sokig  várni 

kapcsolat
Lajos    (Fides
ések, melyek
d  a  hitele
előtt érvény
záállását  Ko
ések nincsen
el  a  bíróság

  

szó tanácsról, a
cról.  

pest is gyeng
– 0,1 % hó/

solatos intéz

alú 
2,0 
lte 
em 
az 
ére 

is. 
tre 
olt 
eit 
lés 

ves 
év 
nés 
ség 
en 
en, 
em 
a 

tos 
sz) 
k  a 
eik 
be 
osa 
nek 
gok 

az
át
ol
 
EU

U

        

jánlásról, sem 

gült. 
hó a + 0,9 %
kedéseket m

z  egész  pr
tgondoltnak 
ldani.  

UR/HUF fejlő

SD/HUF fejlő

Forás

300

301

302

303

304

08
.1
2.

218

219

220

221

08
.1
2.

pénzugyi befek

% év/év. 
még a választ

ogramot  ké
tartják, ezen

ődése ezen a

ődése ezen a

: REUTERS, 09

09
.1
2.

10
.1
2.

09
.1
2.

10
.1
2.

2013.12.9. 

ktetési tanácsró

tások előtt k

étségesnek 
n problémát

a héten 

a héten 

9:00 SZECS, 20

11
.1
2.

11
.1
2.

–2013.12.1

ól a 

kívánja 

és  nem 
meg kell 

013.12.13. 

12
.1
2.

12
.1
2.

13.


