
"Erősödik a forint” - az elmúlt pár hétben, vagy
napban egyre többet halljuk a tévében, vagy
éppen olvassuk a gazdasági hírportálok hasábjain
ezt a hírt. De nézzünk egy kicsit a folyamatok
mélyére: valóban erősödik? Mihez képest?
Mennyit? Vajon mi várható a jövőben? 

A forint az elmúlt egy évben több ízben, és
jelentősen gyengélkedett. Ennek egyik kiváltó oka,
amelyről tavalyi hírleveleinkben akkor már mi is
részletesen írtunk, a háborús, és azzal összefüggő
szankciós, valamint energetikai válság, illetve az,
ahogyan ezt hazánkat - mint ilyen szempontból
jelentős kockázati kitettséget jelentő energiamixet
felhasználó országot - érintette, vagy érinthette
volna. 

Az értéktelenedés másik fő oka a forint
fundamentális alapjaival függ össze: a hazai deviza
mögött a kis és nyitott, ilyen módon a
világgazdasági hatásoknak fokozottan kitett
magyar gazdaság teljesítménye áll, és immáron
nem lehet elmenni szó nélkül amellett sem, hogy
az EUR horvátországi bevezetése után ismét
eggyel csökkent a saját nemzeti pénzét megtartó
uniós tagállamok száma, vagyis a HUF mindenkori
árfolyamába egyre inkább beárazódik a magyar
modell "különutas" jellege miatti kockázat is. 
 

ERŐSÖDIK A FORINT. 
DE TÉNYLEG ERŐSÖDIK A FORINT?!

MI TÖRTÉNHETETT AZ ELMÚLT
HETEKBEN?  

Egyfelől, bármennyire is plasztikus kijelentésnek
tűnik: tény, hogy nincs hideg. Lassan február
közepét írjuk, és a tavaszias évvége után rendkívül
enyhe januárt tudhatunk magunk mögött, hiszen
az elmúlt hetek időjárás okozta kihívását sokkal
inkább jelentette a nagy mennyiségű eső, mintsem
az ilyenkor megszokott hó, és fagy. Vagyis a 2022-
2023. fűtési idény hazai energiaszámlája a vártnál
jóval kedvezőbben alakul, és ha átlagosnál
hidegebb február végével vagy márciussal
kalkulálunk, a szezon energiahordozó-igénye az
átlagosnál lényegesen alacsonyabban alakul.
Márpedig ha kevesebb energiahordozóra van
szükség, kisebb veszteség is éri a gazdasági
szereplőket (vagy éppen az állami költségvetést) a
magas energiaköltségek okán. 
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HOGYAN IS LESZ MAGYAR EURÓ? 

 

DE MENNYI IS AZ ANNYI?  

 Ha az ember deviza-párokkal, vagy különböző
devizákban denominált eszközökkel aktívan
befektető, nagy jelentőséggel bírhatnak a kisebb,
rövidebb ideig tartó elmozdulások is. De ha
hosszabb befektetési időtávban gondolkodunk,
inkább a több éves összehasonlításoknak van
jelentőse. Ezért ha megnézzük, hogy egy éves,
illetve öt éves időtávban hogyan is teljesít a forint a
világ vezető devizáival szemben, azért jelentősen
árnyalódik a fenti kép. 

Egy évvel ezelőtt, 2022. februárjában 1 dollárt 310 Ft
körüli összegért vehettünk, míg egy euróért
mintegy 353 forintot kértek el. Ha még régebbre
pillantunk vissza, azt látjuk, hogy 5 éves időtávon,
tehát 2018. elején 255 HUF/USD, illetve 312
HUF/EUR volt az árfolyam. Tehát a jelenlegi,
ünnepelt forint árfolyam is egy év alatt 18 százalék
gyengülést jelent a dollárhoz, és 10 százalékost az
euróhoz képest, igaz, ez kétségtelenül szerényebb
érték a hazai deviza gyengébb napjaiban
tapasztalthoz képest. Így bár a jövőre vonatkozóan
nyilván nincsen lehetőségünk jóslatokba
bocsátkozni, a múltbéli tapasztalatok alapján
közepes és hosszú befektetési időtávon mégis
érdemes lehet a fenti hatást figyelembe venni. 
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JELEN INFORMÁCIÓS ANYAG NEM MINŐSÜL BEFEKTETÉSI TANÁCSADÁSNAK VAGY BEFEKTETÉSRE ÖSZTÖNZÉSNEK, KIZÁRÓLAG A

FIGYELEM FELKELTÉSE,  ILLETŐLEG PIACI INFORMÁCIÓ ÁTADÁSA CÉLJÁT SZOLGÁLJA. TELJESKÖRŰ INFORMÁCIÓÉRT KÉRJÜK,
BEFEKTETÉSI TANÁCSADÓJÁHOZ FORDULNI SZÍVESKEDJÉK! SZOLGÁLTATÁSUNKKAL,  TERMÉKEINKKEL KAPCSOLATOS BŐVEBB

INFORMÁCIÓT A WWW.SF-CORPORATE.HU WEBOLDALON TALÁLHATÓ.  

A hazai gazdaságirányítás - makrogazdasági
szempontból kétségtelenül érthető és megérthető
- okok miatt egyelőre láthatóan nem szorgalmazza
a magyar euró bevezetését, (más kérdés, hogy
jelenleg a gazdasági mutatóink alapján a közös
deviza előszobájának számító árfolyam-
mechanizmusba sem nagyon léphetnénk be). Ettől
függetlenül ugyanakkor kirajzolódik egy jól látható
trend abban a tekintetben, hogy a gazdasági
szereplők mintegy önkéntes alapon megkezdték a
magyar euró gyakorlatban történő bevezetését:
míg a korábbiakban csak az exporttal, importtal
összefüggő megállapodásokra volt jellemző, addig
mára gyakorlati tapasztalat, hogy sok, egyébként
minden tekintetben hazainak tekinthető üzleti
megállapodás is az eurót használja szerződéses
devizanemeként, a jogszabályok módosítása
nemrég tette lehetővé egyes társasági adónemek
euróban, illetve dollárban történő befizetésének
lehetőségét, egyes szakportálok pedig arról
cikkeznek, hogy a munkabér értékének védelme
érdekében milyen körben van lehetőség a
munkabér euróban történő meghatározására. 

Még bizonyos fogyasztói szerződések esetén (lásd
új személygépjármű adás-vételek) is gyakorlattá
vált a megállapodás gyakorlatilag euró-alapúvá
tétele, bár a tapasztalat szerint erre nem direkt
módon, hanem összetett jogi megoldásokkal,
előszerződések és árfolyam-megállapodás útján
kerül sor. 
Fontos kérdés a forint jövője szempontjából, hogy
jogi, államigazgatási úton meddig, és milyen
mértékig tudja (vagy akarja) a mindenkori magyar
állam ezt a tendenciát ellensúlyozni. 

USD/HUF 5 éves időtávon - forrás: portfolio.hu 

Másfelől, jelenleg úgy tűnik, a vártnál mégiscsak jobbak a hazai gazdaság év eleji kilátásai. A hazai export
ellenállóbbnak bizonyul korábbi elemzői várakozásoknál, és a legfrissebb jelzések szerint az elemzők többsége
összességében 0,5-1%-os növekedést vár a magyar gazdaságtól, miközben a kormány kincstári optimizmusa 1,5%-
os mértékű növekedést vetít elő. A csökkenő világszintű nyersanyagárak javulást eredményezhetnek a hazai
gazdaság külső egyensúlyában, miközben a legutóbb 3,9%-ban meghatározott 2023-as költségvetési hiánycél is
tarthatónak tűnik a várakozások alapján. 

https://www.facebook.com/SinusFair
https://www.linkedin.com/company/79347086/

