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SZÉP kártyával nyaraltunk
A tavaszi, előszezont követően a belföldi turizmus
élénkült, ami különösen kedvező hatással volt a
SZÉP kártyás költésekre, idén júliusban előszőr
haladta meg az egyhavi költések összege a 3
milliárd forintot. Augusztusban viszont már 3,7
milliárd forintot is meglépte, ez több mint a
kétszerese a 2018-as augusztusi adatokhoz
képest.

EUR/HUF árfolyam változása ezen a héten

22.09.

Mélyponton a forint
Jóval a lélektanilag fontos 360 forintos határ felett
nyitott az HUF/EUR árfolyam hétfőn, 362,09-en
kezdte a hetet, és nem állt le a zuhanással, kedden
már 363,08-ra lépett, és szerdán a csúcson,
365,41-en fordult lefelé. Csütörtökre visszatért a
363,17-es szintre, pénteken pedig 362,82 forint
egy euró, ami nem kedvező kilátás.
Brutális zuhanásba kezdett a dollár euróval
szemben. 1,1846-on kezdte a hetet, ami a hét
közepén már 1,1707-re állt be és pénteken elérte
a negatív csúcsát, 1,1654 felé közelített az
árfolyam.
Az USD/HUF árfolyama is felfelé menetelt a forint
gyengülést követően. Hétfőn még 307,61-en
indult a forint dollár értéke, szerdán elérte csúcsát
a 313,38-al. Pénteken 310,91 forintot fizethetünk
egy dollárért.
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Reagált az MNB a forint gyengülésére és 15 bázisponttal magasabb, 0,75%-os kamatot fogadtak el
csütörtökön az egyhetes betétre. Ez eddig mindig megegyezett az alapkamattal, most először van
eltérés. Elárulták: azért történt az emelés, hogy megelőzzék az inflációs kockázatok fokozódását.
Bár különböző hangulatok uralkodnak a világ tőzsdéin, a magyar piacon enyhe felülteljesítés
tapasztalható pénteken. Ázsiában vegyes a kép, az európai tőzsdékre az iránykeresés jellemző,
Amerikában pedig az újabb élénkítő csomag mutatja a fényt.
A 2008-as csőd óta nem láthattunk ilyen negatív mutatót a magyar gazdasági finanszírozásban. A
számítástól függően a GDP-arányos mutató -0,5 és -1,8% közötti. A finanszírozási képesség ekkora
visszaesése egyértelműen a koronavírus hatása.
A vártnál kisebb visszaeséssel számolnak a gazdaságkutatók idei német gazdaságot illentően.
Ugyanakkor úgy vélik, hogy a jövő évi GDP-növekedés szerényebb lesz az eddig becsültnél. A müncheni
egyetem gazdaságkutató intézete 2022-re 1,7 százalékos GDP-növekedést prognosztizál.
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