A piac heti elemzése
A forint az euróhoz
e
és dollárhoz viszzonyítva is erősödött.
A kiskereske
edelmi bevé
ételek augussztusban 1,5 % éves értékkel nőttek..
A termelői árindex
á
augu
usztusban haavi 0,7 %‐al és éves 2,4 % ‐al nőtt.

UR/HUF fejlő
ődése ezen a héten
EU
300
298
296

03.10.

04.10.

03.10.

04.10.

02.10.

01.10.

294
30.09.

A forint az újj hétbe megerősödéési
óval szemb en
tendencióval lépettt. Az euró
n
a keddd
hétfőn 2298,50HUF/EEUR szinten nyitott,
délutáni órákban máár 295,70HUF/EUR érték en
adozás nagyoon
volt. Szeerdán az árfolyam inga
hullámzó
ó volt, csütörtökön a forrint pedig déélig
újra erő
ősödésre haangolt. Az üzletelési
ü
órrák
végén kkiegyenlítettee nyeresége
eit, és 17. óóra
körül 2296,2 HUF//EUR határán zárt. A
dollárpáron a foriint az új hétbe 2211,0
D értéken lépett.
l
A do
ollár gyengüülő
HUF/USD
helyzetee a fő piaccokon a hét folyamán a
forinttal szemben is
i mutatkozzott, mely íígy
nem kevvés nyereséggre tett szertt. A csütörtööki
üzleteléss végén 217
7,3 HUF/USD
D értéken voolt,
ami jún
nius második fele óta a legerőse bb
érték. A forint kedvvező alakulá
ásához a hazzai
ekonómia is segíthettett, mely minden
m
elváráást
felül múlt.
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A kiskeereskedelmi bevételek augusztusb an
évközi 11,5%‐al nőtteek. A kereske
edelmi mérl eg
júliusban
n 448,2 mil. eur. többletet mutatott ki.
A PMI iindex a termelésben szzeptemberb en
hónap kközi 54,5 pontra
p
nőtt az augusztuusi
51,8 pon
ntról. A term
melői árindexx augusztusb an
0,7%‐al nőtt, az évess szinten az infláció 2,4 %‐
ot ért el. Havi összehaso
onlításban az
árnövekeedés külön
nösen a feldolgozóipa
f
art
érintettee, míg a leggnagyobb árcsökkenés az
energia áárakban muttatkozott.

Forás: REUTERS, 009:00 SZECS, 2013.10.4.
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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.

