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Kis, nyitott gazdaság lévén nagyban függünk
kereskedelmi partnereinktől, így a korlátozások
enyhítése az adatokban is javulást hozhat.
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Tovább zuhan a külkereskedelem
Az áprilisi után, májusban is csökkent az import és
az export mennyisége az előző évhez képest. A
KSH adatai alapján az import 19%-kal, az export
23%-kal mérséklődött, ami viszont az előző
hónaphoz viszonyítva nem számít annyira
gyengének. Az arányok azonban javulni tudtak, így
az erőteljes deficitről szufficitba váltott a
külkereskedelmi mérleg egyenlege.
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Kis javulás a forint piacán
A hét második felére kicsit magára talált a forint
euróval szemben jegyzett árfolyama, de még
mindig igen magas szinteken mozog. 355
közelében kezdte a hetet az árfolyam, ami keddre
egészen 356,75-ig emelkedett. Azonban innen
erősödésnek indult, és csütörtökön 350,80-nál
érte el a heti minimumát. Pénteken kissé veszített
a lendületből, így jelenleg 352 körül mozognak a
jegyzések.
Az EUR/USD árfolyam továbbra is igen volatilis, a
héten 1,1200 és 1,1300 között mozgott. A forint
dollárral szemben is szépíteni tudott. 315,50 körül
kezdte a hetet az USD/HUF árfolyam, majd kedden
érte el a heti maximumát 318,40-nél. Innen a hét
második felében erősödni tudott és péntekre
313,40-ig menetelt az árfolyam.
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Munkaerőpiaci adatok érkeztek hétfőn reggel a KSH. A számok fordulatot jeleznek, ugyanis három
hónap után először, májusban 31 ezer fővel növekedett a foglalkoztatottak száma az előző hónaphoz
képest. Az adat némileg ellentmondásos, mivel a munkanélküliek száma is növekedett, ami egy
statisztikai eljárás miatt lehetséges. A leépítési hullám gyorsasága miatt ugyanis az állásvesztők
kezdetben 'csak' inaktívként lettek regisztrálva munkanélküli helyett.
Európából és a tengeren túlról is érkeztek fontos munkanélküliségi adatok. Az eurózónában a vártnál
kedvezőbben alakult a ráta, az elemzői 7,7-es várakozás helyett csak 7,4% volt a munkanélküliségi
májusban, ami stagnálásnak mondható. Amerikában viszont jelentősen csökkent a fenti ráta, az áprilisi
14,7%-ról 11% közelébe. A jó teljesítmény fő oka, hogy az USA magánszektora rengeteg új munkahelyet
hozott létre, ami segíti a gyors kilábalást a recesszióból. A hírre a tőzsdék is felfelé vették az irányt.
Bulgária és Horvátország is csatlakozhat az euróövezethez. Még idén elindulhat csatlakozásuk az ERM2
-höz (európai árfolyam mechanizmus), az euróövezet előszobájához, ahol 2 évet kell eltölteniük, hogy
bevezethessék az eurót. Ebben a stádiumban a tagállam valutája meghatározott árfolyamsávban
tartózkodhat az euróval szemben.
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