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Idén még nem emelt az egyhetes irányadó
kamaton az MNB, ez csütörtökön változott, hiszen
az eddigi 4% után 4,3 százalékos kamat mellett
hirdette meg egyhetes betéti tenderét. Persze ez
csak akkor lesz effektív szigorítás, ha délután
minden ajánlatot elfogadnak a tenderen, de az
eddigi gyakorlat alapján ebben nem lehet
kétségünk.
A lépés egyben azt is jelenti, hogy csökken a
különbség az irányadó kamat és az alapkamat
között, hiszen utóbbit kedden 50 bázisponttal
emelte meg a Monetáris Tanács. A jegybank akkor
a kamatdöntést követően jelezte, hogy az első
félévben összeérhet a két kamatszint és újra az
alapkamat lehet irányadó.
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Itt az MNB első „valódi” kamatemelése idén!
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361,36-os szinten kezdte a hetet a Forint, péntek
délelőtt 357,94-en áll az euróval szemben a
magyar fizetőeszköz. Az árfolyam egész héten
ingadozott, kedden 359,14-en, szerdán 360,19-en,
míg csütörtökön 356,77-en zárta a napot.
A dollárral szemben 312,73-on nyitotta a hetet a
magyar fizetőeszköz. Péntek reggel 314,91-en
pihen az árfolyam.
Folyamatosan erősödött az EUR az USD-vel
szemben. Hétfőn 1,134-es szinttel állt az euró az
dollárral szemben, ami folyamatos erősödéssel
1,115-re korrigálódott péntek délelőttre.
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Kevesebb mint 250 ezer álláskereső volt Magyarországon idén januárban a Nemzeti Foglalkoztatási
Szolgálat adatai alapján. Ez rekordalacsony szintnek számít a korábbi januári adatokkal összevetve.
Tavaly decemberben érezhetően csökkent a fogyasztói bizalom Németországban. Mind a gazdasági,
mind a jövedelmi várakozások, valamint a vásárlási hajlandóság jelentősen gyengült. Mivel a
megtakarítási hajlandóság is újra nőtt, a GfK 2022 januárjára a fogyasztói bizalom -6,8 pontra történő
csökkenését prognosztizálja.
Közzétették a negyedik negyedéves előzetes amerikai GDP-adatot, amely jelentős meglepetést hozott:
a gazdaság évesítve 6,9%-kal nőtt a negyedik negyedévben, amely jócskán meghaladja a Reuters
elemzői által várt 5,5%-os növekedést.
Közzétette a német statisztikai hivatal az első becslését a negyedik negyedéves GDP-ről. A gazdaság
negyedéves bázison 0,7%-kal csökkent, ami nagyobb visszaesést jelent az elemzők által várt 0,3%-os
csökkenéshez képest.
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