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USD/HUF árfolyam változása ezen a héten
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Európa élén a magyar gazdaság
A negyedik negyedévben Európa legnagyobb
növekedését érte el Magyarország – derül ki az
Eurostat kedden közölt adataiból. Az adatbázis
szokás szerint még nem teljes, vagyis néhány
ország megelőzhet, de egyelőre az éves
összevetésben is a második helyen állunk a
lengyelek mögött.
A KSH kedd reggel közölte a negyedik negyedéves
előzetes GDP-adatot, mely szerint az év végén
7,2%-kal bővült a magyar gazdaság, így a 2021-es
növekedés 7,1% volt, amire nem volt példa az
elmúlt harminc évben. Az adat meghaladta a
várakozásokat, előzetesen 7 százalék körüli,
inkább kicsivel az alatti éves növekedés tűnt
reálisnak.
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355,93-es szinten kezdte a hetet a Forint, péntek
délelőtt 356,61-en áll az euróval szemben a
magyar fizetőeszköz. Az árfolyam a hét első
felében erősödött, kedden 354,02-őn zárt. A hét
második felében folyamatosan gyengült, szerdán
354,85-ön, míg csütörtökön 356,44-en nyugtázta a
napot.
A dollár árfolyama is az EUR/HUF göbéjét mutatja.
Pénteken 313,64 körül mozog az árfolyam.
Az EUR/USD árfolyam is az előzőekben leírtakhoz
hasonlóan alakult. Hétfőn 1,131-es szinttel állt az
euró az dollárral szemben, ami péntekre 1,136-ra
módosult.
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Hirtelen erősödés utáén újra gyengült a Forint
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Nő az inflációs nyomás az amerikai gazdaságban, az áremelkedés mértéke januárban elérte a 7,5%.
Erre 1982 óta nem volt példa.
Az államháztartás bruttó, konszolidált, névértéken számított adóssága (az Eximbank adósságát is
figyelembe véve) a GDP 78,2 százaléka volt 2021 végén - derül ki a Magyar Nemzet Bank (MNB)
közzétett pénzügyi számlák statisztikájából.
Az előzetes várakozásoknak megfelelően ismét 4,3%-os kamatszint mellett hirdette meg csütörtökön
egyhetes betéti tenderét az MNB, vagyis a jegybank nem emelt tovább az irányadó kamaton.
Belgium 24%-os, Hollandia 21%-os forráscsökkenése után Magyarország a harmadik legnagyobb, 18%os forráscsökkenésre számíthat az EU helyreállítási alapjából amiatt, mert a korábban vártnál jóval
kedvezőbb lett a 2020-2021-es együttes gazdasági teljesítménye
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