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USD/HUF árfolyam változása ezen a héten
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Óriási méreteket öltött a költségvetés hiánya
Júniusban havi szinten a valaha volt második
legnagyobb hiány alakult ki az államháztartás
egyenlegében; az első hat hónap hiánya elérte az
1837 milliárd forintot. E mögött főként a járvány
miatti váratlan kiadások, gazdaságvédelmi
intézkedések állhatnak, de jelentős szerepe lehet
a forint devizapiaci mélyrepülésének is.
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Az EU csúcson tapasztalt összefogás megrengette
a devizapiacokat. Az euró jelentősen erősödött a
dollárral szemben, és csütörtök este az EUR/USD
árfolyam már 1,1600 körül járt. Az euró
menetelése a forintra is jó hatással volt, hiszen a
megállapodás értelmében Magyarország is
forrásokhoz juthat, ami segítheti a gazdaság
felépülését, stabilitásának megőrzését. A forint
euró árfolyama 353 közelében kezdte a hetet,
ahonnan erőteljes erősödésnek indult. A hét
közepén áttörte az erős támasznak számító 348-as
szintet is és péntekre tovább erősödött. A fenti két
indokból kifolyólag az USD/HUF grafikon festi a
legdrámaibb képet. 2 éves gyengülő trendet
sikerült áttörnie a forintnak, és csütörtökre a
lélektani 300-as szint alá is be tudott menni.

EUR/HUF árfolyam változása ezen a héten
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Az euró hátán szárnyal a forint.
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Kedden kamatdöntő ülést tartott a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa. A júniusi ülés alkalmával
már csökkentettek az irányadó kamatokon, amit kedden további 15 bázisponttal továbbvágtak. Az új
jegybanki alapkamat: 0,6%. A döntés mögött a nemzetközi makrokörnyezet bizonytalanságai és az
erősödő dezinflációs hatások állhatnak. További vágás egyelőre nem várható, ha indokolt lesz, egyéb
eszközökkel kíván élénkíteni a jegybank.
Példátlan megegyezés született a tagállamok között a héten Brüsszelben megrendezésre kerülő EU
csúcson. A megállapodás szerint 2021-ben NextGenerationEU néven 750 milliárd eurós keretösszegű
alapot indítanának helyreállítási célból, korábban még nem alkalmazott gyakorlat szerint közös
adósságfinanszírozással, valamint az új ciklus (2021-2027) költségvetéséről is döntés született.
Azonban hiába fogadta el kedden az Európai Tanács az új hosszú távú költségvetési tervezetet, az
Európai Parlament csütörtöki ülésén módosításokat sürgetett a tervezet feltételrendszerében.
Meglepően jó hírek Németországból: a beszerzésimenedzsment-indexek 50 pont felett álltak
júliusban, ami az előző hónapokhoz képest jelentős javulás. Péntek reggel jött ki a francia BMI is, ami
szintén túlteljesítette a várakozásokat.
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