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Egy az utóbbi időszakhoz képest viszonylag szűk,
közel 2 forintos sávban mozgott a héten a forint
euróval szemben jegyzett árfolyama. Ebben
szerepet játszhat, hogy a héten nem sok a forint
mozgását befolyásoló hazai makroadat látott
napvilágot. A 353 szint közelében kezdte a hetet az
EUR/HUF árfolyam, innen felfelé mozdult el, és
kedden érte el a heti maximumát 355,60-nál.
Szerdán tudott erősödni a forint és a hét további
részében a 354-es szint közelében mozogtak a
jegyzések.
A dollárral szemben kicsit derűsebb a kép. Az
USD/HUF devizapárban a hét elejére volt jellemző
magasabb árfolyam, kedden 313,50-nél tetőzött
az árfolyam, majd szerdára egészen 308,70-ig
tudott erősödni a forint. Péntek délelőtt 310
forintba kerül egy dollár.
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Csütörtökön tartotta e havi kamatdöntő ülését az Európai Központi Bank. Az irányadó kamatokon nem
változtattak (továbbra is -0,5%). A jegybank kommunikációjában kiemelte, hogy a kamatok hasonló
alacsony szinten maradhatnak, amíg az infláció meg nem közelíti a célszintnek számító 2% körüli
értéket. A vírus miatti gazdaságélénkítő eszközök azonban továbbra is fűtik az európai gazdaságokat.
Lazítanak az olajkitermelés csökkentésén az OPEC+ országai. Szerdán a csoport tagjai és partnereik
megállapodtak, hogy a jelenlegi közel 10 millió hordós kitermeléscsökkentést augusztustól 7,7 millióra
mérsékelhetik, növelve ezzel az olaj kínálatát. A döntés hátterében a vírusból való fokozatos kilábalás
állhat, azonban egy esetleges második hullám újból átrajzolhatja az olaj piacát.
Optimista adatok érkeztek a tengeren túlról. A vártnál jobban teljesített az ipar az Egyesült Államokban
június hónapban. Havi bontásban 5,4%-kal nőtt az ipari termelés, ami pozitív tendencia a májusi
adathoz képest, azonban az előző év hasonló időszakához képest közel 11%-os a visszaesés. Az USA
szerdán megjelent ún. „bézs könyve” is pozitívabb képet fest az államok gazdaságáról.
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Jelentős visszaesés az építőiparban
Szerda reggel a KSH közölte friss építőipari
statisztikáit. Ezek alapján májusban tovább
folytatódott az építőipar zsugorodása. A termelés
mind az előző hónaphoz, mind az előző év azonos
időszakához képest komoly, közel 20%-os
elmaradást mutat. A kedvezőtlen adatok csak
részben írhatóak a koronavírus számlájára. A múlt
évben
kiemelkedően
teljesítő
építőipari
szektorban a járványtól függetlenül is csökkenésre
lehetett számítani az idei évben.
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