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Nagy esések a tőzsdéken
Még mindig nagy a bizonytalanság az újabb körös
amerikai mentőcsomaggal kapcsolatban, aminek
hatására ismét lejjebb kerültek a tengerentúli
tőzsdék jegyzései. Ázsiában az irányadó indexek
felemásan teljesítettek, miután Kínából csalódást
keltő makroadat érkezett. A nyitás után az európai
tőzsdék is esésnek indultak, amely trendet végül a
magyar számok is követtek. A BUX csökkent, az
Opus árfolyama hatalmasat zuhant.
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Hasonlóan indult az árfolyam, mint múlthéten.
Hétfőn apró csökkenéssel kezdett péntekhez
képest, 344,62-ön állt az EUR/HUF árfolyam, ami
kedden is tartotta magát 344,94-en. Szerdára pici
növekedéssel 345,33-on voltak a jegyzések és
csütörtökön se változott, 345,29-cel. Pénteken
újra lépett egyet fölfelé, a jegyzések délelőtt
346,04-en állnak.
Az EUR/USD árfolyam sem produkál nagyobb
változásokat. Hétfőn 1,1700-on kezdett, ami
szerdára 1,1800 értékű lett, amit pénteken is
kitart. A forint dollárral szemben igyekszik tartani
magát. 293,59-el indított hétfőn, ami nem
változott sokat, így pénteken is 293,12 maradt az
USD/HUF árfolyam.
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Hullámzik, de stabil a forint
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A KSH publikálta a legújabb hivatalos GDP-adatokat. Szezonálisan és naptárhatással igazítva 13,5%-kal
csökkent az előző év azonos időszakához képest, vagyis a várakozásoknál nagyobb a gazdasági
teljesítmény zuhanása. Az eddig ismert adatok szerint magyar gazdaság a harmadik legnagyobb
zuhanást szenvedte el Európában. A koronavírus okozta rendkívüli helyzet olyan gyors és
kiszámíthatatlan változásokat eredményeznek, amelyek a szokásosnál jelentősebb mértékben
befolyásolhatják a jövőbeli revíziók nagyságát.
A vártnál jóval nagyobb mértékű, 3,8%-os volt az infláció júliusban, így a régióban a magyar reálkamat
a legalacsonyabb lett. Legutóbb tavasszal találkozhattunk ilyennel, akkor viszont 370-ig zuhany a
HUF/EUR árfolyam.
A Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség (IATA) egyre borúlátóbb, a koronavírus miatti bizonytalanságok
és korlátozások miatt idén 60%-kal eshet vissza a légi utasforgalom, ami miatt több millióan veszíthetik
el az állásukat. A szervezet szerint a légi közlekedés kereslete Európában csupán 2024-re érheti el a
válság előtti szinteket.
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