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USD/HUF árfolyam változása ezen a héten
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Elon Musk dobogós lett
115,4 milliárd dollárnyi vagyonával a Tesla
tulajdonosa a világ 3. leggazdagabb emberévé vált
a részvényfelaprózást követően, megelőzve ezzel
Mark Zuckerberget (Facebook), akinek ’csak’ 110,8
milliárd van a pénztárcájában. A Tesla árfolyama
idén 500%-ot emelkedett! Így a mostani 464
milliárdos piaci kapitalizációja még a Walmart-ét is
meghaladja, ami az USA legnagyobb cégének
számít bevétel alapján.

EUR/HUF árfolyam változása ezen a héten
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Mélypont felé közelít a forint
Bár a hetet az előzőhöz képest 355,42-ön kezdte
az árfolyam, zuhanásnak indultak a jegyzések. Kis
lépéssel kezdett kedden a lejtőn, 356,25-ön állt,
ami 358,19-re ugrott szerdán és 359,03-re
csütörtökön. És pénteken is folytatódott a
kálvária, közelít a 360-as mélyponthoz, 359,25-ön
állnak a jegyzések.
A dollár árfolyama stabilabb tudott maradni, a
héten 1,19 körül mozogtak a jegyzések.
Az USD/HUF jegyzések is felfelé mozogtak, míg
hétfőn 297,78-ön kezdett, szerdára már 302,14-en
állt az árfolyam, és pénteken már 303,27-et
fizethetünk egy dollárért.
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Tovább erősödött a magyar ipar az előző hónaphoz képest, azonban még mindig visszaesést mutatnak
az éves indexek. Annak ellenére, hogy kezd kilábalni az ipar a koronavírus-válság sokkjából, még mindig
távol van a krízis előtti időszak teljesítménye.
Közel feleannyi lett a foglalkoztatottak száma Amerikában, mint amennyire az elemzők számítottak.
Augusztusban 428 ezer új munkavállaló volt az országban, a várt 950 ezres számhoz képest. Ez azt
jelentheti, hogy a gazdasági aktivitás a kezdeti gyors kilábalás után lassabban áll majd helyre.
Új történelmi rekordra emelkedett az amerikai részvénypiac: az IT-részvények globális indexe már több
mint 30 százalékot emelkedett idén. Bár az utóbbi időkben a pénzügyi és iparvállalati részvények is
menetelésnek indultak, ezek még mindig nagy mértékben le vannak maradva az év eleji szintektől.
Mikulással jönnek a parlamenti választások Romániában. December 6-án fogják tartani a
választásokat, így gyakorlatilag folyamatosan választási kampányban lesz az ország, mivel szeptember
27-én tartják a júniusról elhalasztott önkormányzati voksolásokat.
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