Heti piaci elemzés 2021. 06. 14. – 2021. 06. 18.

18.06.

17.06.

16.06.

18.06.

300
298
296
294
292
290
288
286
17.06.

A friss statisztikák szerint a részvényalapokat
keresték leginkább az európai befektetők az első
negyedévben, de több milliárd eurónyi friss tőke
áramlott kötvény és vegyes alapokba is. Ez
egybecseng a magyar befektetők érdeklődési
körével is, ugyanis itthon is leginkább a vegyes és
részvényalapok a népszerűbb kategóriák. Az
adatokból kiderül az is, melyik szektor
tulajdonában van a legtöbb befektetési alap és
mely országok vannak a lista legelején a kezelt
vagyont tekintve.

USD/HUF árfolyam változása ezen a héten
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Európa szerte sláger a befektetés, amit a
magyarok is keresnek
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348,18-on kezdte a hetet a forint, ami kedd
délutánra már 346,4-ig süllyedt. Szerdán sem
tudtam magát összeszedni a magyar fizetőeszköz,
és 349,95-ig gyengült az euróval szemben.
Csütörtökön a gyengülés még tovább folytatódott,
355,80-al zárta a napot.
Péntek délelőttre egy minimális erősödés volt
látható és 355,79-en pihen az árfolyam.
A hetet 288 közelében kezdte a forint a dollárral
szemben, pénteken pedig 299-nél járunk. Az angol
font pedig 416,27 forintba kerül a hét végére. Míg
az euró dollár árfolyamon pedig 1,19-nél járnak a
jegyzések, ami az előző esti szintnek felel meg.
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A Fed fordított repó programja (más néven passzív repó) keretében 755,8 milliárd dollárt helyeztek el
csütörtökön a jegybanknál, többet, mint bármikor korábban. A szakértők szerint az összeg a
későbbiekben akár az 1000 milliárd dollárt is elérheti.Bővült az import, mérséklődött az export
növekedése
Pénteken változott az üzemanyagok ára a hazai kutakon, a holtankoljak.hu információi szerint a benzin
literenkénti átlagára 5 forinttal, míg a gázolaj literenkénti átlagára szintén 5 forinttal nőtt.
Egy új felmérés szerint a hedge fundok jelentősen tervezik növelni kriptodevizás kitettségüket 2026ra, 5 éven belül az általuk kezelt vagyon több mint 7%-át tehetik ki a kriptobefektetések.
Jelentős gazdasági növekedés esetén csökkenteni lehet a munkát terhelő adókat, ami
bérnövekedéshez vezet, 200 ezer forint lehet a minimálbér és 260 ezer a diplomás minimálbér,
nyugdíjprémiumot fizetnek és hat havi fegyverpénzt fizetnek ki a rendészeti dolgozóknak.
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