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EUR/HUF árfolyam változása ezen a héten
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Továbbra is 360 körül mozog a forint
Nem sok változás van az árfolyamgörbén a
múlthéthez képest. A forint az euróval szemben
stabilan tudja magát tartani a 360-as szinthez,
hétfőn 360,68-on kezdett, amiről kedden sem
mozdult. Szerdán picit gyengült és 361,08-ra
lépett. Csütörtökön egy leheletnyit megingott,
360,95-re érkezett. Pénteken 361,5 forintba kerül
egy euró.
Lassú emelkedés látszik a EUR/USD árfolyamon.
Míg a hét elején 1,1841-en álltak a jegyzések, a hét
közepére már 1,1919-re léptek a jegyzések.
Pénteken a számok 1,1924-en állnak.
Az USD/HUF árfolyamon sem volt nagyobb
kilengés, csendes hétnek nézett elébe a deviza.
304,6-ról indult hétfőn, ami 302,95-re lépett
szerdán, majd pénteken 303,3-ra stabilizálódik.
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Megindultak a leépítések a magyar munkaerőpiacon. Két hónap alatt több mint 60 ezer fős visszaesés
látható, és a vírus második hulláma miatt hozott szigorítások miatt a foglalkoztatás újra csökkenésnek
indulhat. Azonban ebbe a számba az őszi, szezonális hatások miatti munkanélkülieket is bele kell
számolni.
Esnek a feldolgozóipari és szolgáltató szektor beszerzésimenedzser index értékei. Egész Európán látszik
a második hullám miatti lezárások következményei. Egyelőre a feldolgozóipar tartja magát.
Az újabb, őszi szigorítások a vírus megfékezése érdekében tovább csökkentik az új autó eladásokat
Európában. Majdnem 300 ezer autóval kevesebb eladást jegyez az LMC Automotive, amely 22%-os
visszaesést jelent az előző évhez képest. Amerikában a visszaesés 16%-os, Kínában 6%-os.
Elemzők szerint már túl van a mélyponton a forint, bár továbbra is nagy a bizonytalanság a gazdasági
kilátásokkal kapcsolatban. Többen úgy gondolják, hogy jövőre stabilizálódhat az árfolyam, bár
jelentősebb erősödésről nem érdemes beszélni. A jelenlegi 360 körüli árfolyam közel 9%-kal gyengült
év eleje óta.
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Harc a PET-palackok ellen
Magyarország legújabb törvényjavaslata szerint
újra visszaválthatók lesznek a műanyag palackok.
Ha nő a gazdaságba visszaáramló másodlagos
nyersanyag
mennyisége,
csökken
a
nyersanyagimport-függőség és erősödik a
versenyképesség. A ’visszaváltási díjat’ a jövőben
kötelezően kell majd fizetnie az adott termék
forgalmazójának. A szigorítást a hatékonyabb
erőforrás-gazdálkodás is indokolja, de várhatóan
csak 2023 nyarában léphet életbe a törvény.
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