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Összefoglaló a 2020-as évről
Januárban
egy
alapvetően
optimista,
növekedőben
lévő
gazdasági
helyzetben
indultunk, de megjelentek a feltűnőben lévő
koronavírushoz kötődő visszaesésre utaló
prognózisok.
A HUF/EUR árfolyama az éves, 328,8 forintos
minimumához képest drasztikusan romlott az
euróval szemben, történelmi maximumot érve el
369,58-as árral.
A jegybanki alapkamat kétszer is csökkentésre
került az évben, utoljára július 22-én, 0,6%-ra.
Az ország GDP-je 2020-ban 4,6%-kal csökkent,
0,3%-kal az eurózóna GDP növekedése alatt,
azonban ez ilyen éles változásoknál nem
tekinthető hosszú távon mérvadónak. A második
negyedév 14,6%-os zuhanása után a harmadik
negyedévben 11,4%-os erősödés volt látható.

A koronavírus gazdaságra gyakorolt hatásának
megítéléséhez érdemes megvárni a következő
néhány negyedév adatait is, hogy teljes képet
kapjunk a második hullám kezelésének
eredményességéről.
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Ismét 360 felett az euró
Újra 360 forint fölé emelkedett az euró ára. Hétfőn
az árfolyam már meglépte a szintet és 360,39-en
zárta a napot, ami keddre 362,23-ra emelkedett.
Szerdán viszont tartja magát ehhez, jelenleg
362,22-ön pihen.
Az USD/EUR árfolyamán is óvatos gyengülést
láthatunk. A múltheti 0,8158 körüli ingadozás
után, a hét közepére már 0,8202 állnak a
jegyzések.
Elvesztett a lendületét a dollárral szemben is. A
múltheti 291 körüli értéket elhagyva, 297,19-re
romlott a magyar fizetőeszköz értéke.
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Ez az idei év utolsó heti riportja. Kellemes karácsonyt és sikerekben gazdag, boldog új évet kivánunk!
Kétséges, hogy sikerül megállapodni a brit kormánnyal a Brexitről. Továbbra is nagyok a
nézetkülönbségek a halászat, az egyenlő versenyfeltételek és a vitarendezés terén.
Végleges az amerikai GDP. 33,4%-kal nőtt a harmadik negyedévben az USA bruttó hazai terméke. Ez a
növekedési ütem a valaha regisztrált legmagasabb érték az Egyesült Államok történetében.
Bejelentette a magyar kormány a jövő évi gazdaságélénkítő terveit, amelyben többek között szerepel
az iparűzési adó csökkentése is. A kis és középvállalkozások, valamint az egyéni vállalkozók iparűzési
adóját az újévtől a felére csökkentik.
Vegyes a hangulat a tőzsdéken. A befektetők az új, fertőzőbb koronavírusra figyelnek, illetve a Brexit
körüli bizonytalanságok is befolyásolják a jegyzéseket. Az ázsiai tőzsdék többnyire emelkednek, de
hasonlóan pozitív a hangulat az európai részvényindexek tekintetében is.
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