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Újabb intézkedések léptek életbe
Az elmúlt hetekben a koronavírus elleni magyar
gazdasági akcióterv több részlete is napvilágot
látott. Legfontosabb új elemei közé tartozik a
kutatási és fejlesztési szektorban dolgozók
támogatása,
a
csökkentett
munkaidejű
foglalkoztatás bérkiegészítése, rugalmasabb
munkaidős keret kialakítását, és a felsőoktatásban
részt vevő diákok Diákhitel lehetőségeinek
kiterjesztése.

EUR/HUF árfolyam változása ezen a héten

13.04.

Tartja magát a forint
A korábbi mélypontok után némileg stabilizálódni
látszik a forint árfolyama. A jegybank intézkedései
láthatólag támogatni tudták a hazai fizetőeszközt,
bár az továbbra is magas szinteken rekedt. 354,30ról indult az EUR/HUF árfolyam a héten, ami a heti
lokális maximum is volt. Háromszor is
megpróbálkozott a 350-es szint letörésével, amit
csütörtök délután át is vitt és 349,30-ig csökkent,
azonban nem tudott a lélektani határ alatt
maradni az árfolyam, péntekre újra 350,50 körül
mozognak a jegyzések.
Az USD/HUF devizapár árfolyama hullámzó
mozgást mutatott a héten, amiben a forint
erősödése mellett a dollár erősödése is szerepet
játszott. Az amerikai deviza általában erős a
bizonytalan nemzetközi környezetben, így az
árfolyam 324,50 és 319,70 között mozgott a
héten, jelenleg 323,70-en áll.
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A Magyar Nemzeti Bank komplex intézkedéscsomagot vezetett be a hitelezés fenntartásának, a banki
likviditás megőrzésének és a forint árfolyam stabilizálásának érdekében. A jegybank újraindítja a
Növekedési Hitelprogramot, amely az előző programokkal együtt 1500 milliárd forint forrásnak felel
meg. További lépésként kiszélesítették a kamatfolyosót, a jegybanki egy napos és egy hetes fedezett
hitelek kamata 95 bázisponttal 0,9%-ról 1,85%-ra emelkedett.
Nagyot zuhant a kínai gazdaság az idei év első negyedévében. Az előző negyedéves 6%-os bővülést
követően idén 6,8%-os csökkenést jelentett a statisztikai hivatal. A helyzet tükrében nem meglepő a
csökkenő tendencia, de a mértéke felülmúlta a várakozásokat. Az ipari termelési adatok viszont a
vártnál kedvezőbben alakultak márciusban, mindössze 1,1%-os a csökkenés.
Hiába az OPEC megállapodás, továbbra is esik az olaj prompt árfolyama. 9,7 millió hordó/nap
kitermeléscsökkentésben állapodtak meg a tagok, azonban a brutális keresletkiesést ezt sem tudja
kompenzálni, míg az olaj kitermelés és tárolás költségei továbbra is magasak.
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