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Néhány ágazat tartja a magyar ipart
Bár tavaly novemberben éves alapon nőtt, havi
összesítésben visszaesett a magyar ipar. Az
ágazatok többsége elmaradt, a járműgyárták és az
elektronika húzta a növekedést. A feldolgozóipari
alágak többségében, köztük az élelmiszer, ital és
dohánytermék gyártásában is csökkent a termelés
hangsúlya. Tehát az ágazatok többségében
érzékelhető a koronavírus-járvány hatása.

EUR/HUF árfolyam változása ezen a héten
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2021-ben is 360 felett az euró
Az új év nem hozott felüdülést a forint számára.
Hétfőn 361,77 forintba került egy euró. Kedden
leküzdötte magát 359,10-re, és szerdán is felül
maradt, 358,84-gyel. Csütörtökre elvesztette a
lendületét, 359,44-en zárta a napot. Pénteken
pedig visszatért a 360,03-as, hét eleji szinthez.
Stabil maradt az USD/EUR árfolyam a történtek
ellenére. A hét elején 0,8162-vel nyitott, szerdára
0,8104-en haladt, ami pénteken 0,8167-en áll.
Nagyot hullámzott a héten az USD/HUF árfolyam.
Hétfőn 295,28-on indult, ami szerdára 291,80-ra
csökkent, de pénteken újra 294,03-on állnak a
jegyzések.

04.01.



04.01.



03.01.



A kínai tőzsdét leszámítva kifejezetten jó volt a hangulat mind az amerikai, mind az ázsiai piacon.
Emellett Európa börzéi is emelkednek, a németek a csúcson, miközben a magyar börzén is előfordul a
kétszámjegyű emelkedés.
Tavalyihoz hasonlóan, itthon idén is visszaesést (0,8%-kal) mutatott a kiskereskedelmi forgalom éves
alapon. Ha a havi alapú növekedés fennmarad, a következő hónapokban újra elérheti a válság előtti
szintet a kiskereskedelem.
Közel 680 ezer autóval kevesebb új autót értékesítettek a britek tavaly, mint 2019-ben. A koronavírus
megfékezése érdekében hozott szigorú intézkedések, valamint a Brexit-bizonytalanság hatottak
legjobban a visszaesésre.
A német statisztikai hivatal adatai alapján 0,9 százalékkal nőtt novemberben az ipari termelés az előző
hónaphoz képest. Novemberben a német ipari termelés 3,8%-kal volt kisebb, mint a koronavírusjárvány miatti bevezetett intézkedések előtt.
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