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Napi Monitor – Erste Bank Pénz- és Tőkepiacok – 2020. július 13. 
 

 

 Szoros eredményt hozott a lengyel elnökválasztás 
 

 Horvátország és Bulgária csatlakozott az ERM 2 mechanizmushoz 
 

 Stagnál a forint, ma az MNB devizaswap tendert tart 

 
 
Hazai hírek, makrogazdaság 
 
Forintlikviditást nyújtó FX-swap tendert tart ma az MNB, 1, 3, 6 és 12 hónapos lejáratokon. 
 

Piaci áttekintés 

 

 A héten kedden a szokásos ütemezésnek megfelelően 3 hónapos DKJ aukciót tart az ÁKK. Csütörtökön 
pedig fix kamatozású kötvények aukciója lesz.  

 

 Enyhén csökkentek a referenciahozamok az állampapírok másodpiacán a hét utolsó napján. A 3 éves 
referenciahozam 1bp-al 1,01%-ra, az 5 éves szintén 1bp-al 1,35%-ra, a 10 éves pedig 5bp-al 2,31%-ra 
csökkent.     

 

Nemzetközi hírek, makrogazdaság 

 
Az USA újabb listát tett közzé a vámmal sújtani tervezett francia termékeket illetően. A listáról lekerültek a 
francia sajtok és borok, viszont felkerültek a luxustermékek mellé a szépségápolási, elsősorban smink termékek is. 
Összesen 1,3 milliárd dollárnyi termékre vetnének ki vámot, ami lényegében duplázást jelent az előző változathoz 
képest. 
 
Mérföldkőhöz ért a koronavírus elleni védekezés New Yorkban, mely az első gócpont volt Amerikában. Március 11. 
óta tegnap fordult először elő, hogy nem követelt halálos áldozatot a vírus. Közben Floridában új rekord dőlt meg, 
pénteken 15 ezer új megbetegedést regisztráltak az államban, ennek ellenére a Disney World újra kinyit. 
 
Pénteken Horvátország és Bulgária is csatlakozott az euró előszobájának tartott ERM 2 mechanizmushoz. 
Az elmúlt napok kereskedési sávja körül határozták meg azt az árfolyam közepet, mely körül +/-15%-os sávban 
szabadon mozoghat a horvát kuna és a bolgár leva is. Amennyiben ebből a sávból piaci folyamatok nem lendítik ki 
az árfolyamot akkor 2 év múlva mindkét ország bevezetheti az eurót. 
 
Rendkívül szoros eredményt hozott a lengyel elnökválasztás. Az eddigi második legnagyobb részvételi arány, 
67,5% mellett 51-49%-os választási eredmény mellett Andrej Duda maradt Lengyelország elnöke a reggel 
bejelentett eredmények alapján. A mostani választási eredménnyel a PiS megerősítette hatalmát. 
 
Kína újabb erőfeszítéseket készül tenni annak érdekében, hogy elfogadottabbá tegye a jüant a nemzetközi 
elszámolási műveleteknél, megtörve ezzel a dollár hegemóniáját. Ez a lépés azért is fontos lenne, mert így az 
USA nehezebben tudná a dollárhoz való hozzájutás korlátozásával büntetni Kínát. 
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Nemzetközi piacok 
 

 Emelkedtek pénteken az amerikai részvényindexek: a Nasdaq 0,7%-ot, az S&P 1,1%-ot, a Dow pedig 
1,4%-ot. 

 

 Emelkedtek pénteken az európai részvényindexek. A FTSE100 0,8%-ot, a CAC40 1%-ot, a DAX 1,1%-
ot emelkedett. 

 

 Optimizmussal indult a hét Ázsiában. A Hang Seng 1,4%-ot, a Nikkei és a Shanghai index 2%-ot 
emelkedett. A befektetők bíznak abban, hogy a héten induló gyorsjelentési szezon vissza fogja igazolni a 
gazdaság talpra állásával kapcsolatos véleményeket. 

 

 A WTI 40,2 dollárig gyengült a soron következő, augusztusi határidőre. Az árfolyam elsősorban amiatt 
gyengült, hogy a piacon látható jelei vannak, hogy az OPEC növelni akarja termelését augusztustól és a 
mostani 9,7 millió hordó/nap termelésvágását mérsékeli. Az IEA havi jelentése is megjelent, melyben arról 
ír a Nemzetközi Energiaügynökség, hogy az olajkereslet a várthoz képest gyorsabban javul, de a 
koronavírus terjedése továbbra is jelentős kockázatot jelent. Az olajpiacon az OPEC+ termeléscsökkentése 
miatt egyébként jelentős anomáliák alakultak ki, például a nehezebb és savanyú olajfélék kurzusa 
meghaladja a könnyebb kőolajokét, mivel a termelésvágás elsősorban az előző csoportot érintette. Így 
hiába rosszabb az utóbbi kőolajfélék minősége, a piac prémiummal árazza a magasabb kéntartalmú és 
nehezebb olajféleségeket.  

 

 Az arany 1.805 dollár volt ma reggel. Az arany árfolyamára továbbra is kedvezően hat, hogy a koronavírus 
járvány nem csillapodik a világban, sőt az esetszám folyamatosan, gyorsulva nő. Az USA-ban tegnap ismét 
50 ezer feletti új esetszámot regisztráltak. Az arany árfolyamára egyedül a növekvő részvénypiacok 
jelentenek veszélyt, mivel a nagy globális likviditás jelentős része inkább ezt a piacot választja. A 
részvénypiaci optimizmust erősíti a hatalmas elfekvő készpénz mellett az a remény, hogy hamarosan lesz 
ellenszer a koronavírussal szemben, így a kereslet hamar visszatérhet.  

 

 A rövidtávú mozgóátlagokról felpattant az EURUSD, így ma reggel már 1,133-nál jár a keresztárfolyam. 
Rendkívüli optimizmussal indulhat a hét a részvénypiacokon a gyorsjelentéseket megelőzően, és ez az 
optimizmus kedvez az eurónak is. 

 

 A főbb amerikai és európai határidős indexek is a pozitív tartományban voltak ma reggel.  
 

Magyar és nemzetközi adatközlések 
  

  

Külföldi és hazai adatok

Dátum Idő Ország Adat Időszak Korábbi Várt Tény

júl. 13. 20:00 US Költségvetési egyenleg (milliárd dollár) jún. -398.8 -863
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Rövid forintpiaci helyzetkép: 
 

Alig mozdult pénteken a forint árfolyama az 
euróval szemben. Összességében a nyitó 
353,5-ről zárásra 353,2-re változott az EURHUF 
devizapár. Ma reggelre nincs jelentősebb 
változás. A régiós devizaárfolyamoknál sem, még 
a zloty árfolyama sem igazán mozdult meg a 
rendkívül szoros lengyel választási eredményre. 
Az EURHUF árfolyama ma reggel 352,9-en áll. 
Ma az MNB devizaswap tenderére figyelhet 
leginkább a piac. A héten leginkább a nemzetközi 
piaci fejlemények, köztük az EKB csütörtöki 
ülése, illetve a hétvégi EU csúcs hathatnak a forint 
kurzusára.  
 

 

 

 

 
 
 
„A kiadványban foglalt információk az Erste Bank Hungary Zrt.  - 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: I-2061/2004 (továbbiakban: 
Társaság) által hitelesnek tartott forrásokon alapulnak, de azokért a Társaság szavatosságot vagy felelősséget nem vállal. A kiadványban 
foglaltak nem minősíthetők befektetésre való ösztönzésnek, befektetési tanácsadásnak, értékpapír jegyzésére, vételére, eladására vonatkozó 
felhívásnak vagy ajánlatnak. A tőkepiaci és makrogazdasági helyzetet, a befektetések és azok hozamai alakulását olyan tényezők alakítják, 
melyre a Társaságnak nincs befolyása, a befektető által hozott döntés következményei a Társaságra nem háríthatók át. A kiadványban foglaltak 
– teljes vagy részleges – felhasználása, többszörözése, publikálása, átdolgozása, terjesztése kizárólag a Társaság előzetes írásos engedélyével 
lehetséges. A kiadvány kiadása időpontjában érvényes. További részletek: www.erstebank.hu, Treasury szolgáltatások, Hirdetményekben. A 
kiadvány nem a befektetési elemzések függetlenségének előmozdítását célzó jogi követelményeknek megfelelően készült, nem vonatkozik rá 
a befektetési elemzések terjesztését, közzétételét megelőző ügyletkötésre vonatkozó tilalom.” 

Devizák Bankközi kamatlábak (%)

Bux 35 779,90 0,53% EURUSD 1,1329 0,26% HUF EUR USD CHF GBP

S&P500 3 185,04 1,05% USDJPY 106,96 0,03% O/N 0,89 -0,46 0,08 -0,71 0,05

Nikkei225 22 784,74 2,22% EURHUF 352,97 -0,07% 1 hónap 0,72 -0,50 0,18 -0,63 0,08

DAX 12 633,71 1,15% USDHUF 311,56 -0,28% 3 hónap 0,70 -0,44 0,27 -0,59 0,09

Shanghai 3 443,29 1,77% CHFHUF 331,44 -0,21% 6 hónap 0,70 -0,33 0,35 -0,48 0,22

EURPLN 4,4628 -0,06% 12 hónap 0,70 -0,28 0,48 -0,42 0,37

Tíz éves hozamok* (%) Nyersanyagok

USA 0,64 3,1bp cseh 0,76 1,0bp Kukorica Arany

német -0,47 -0,2bp lengyel 1,32 -0,9bp (€/t, Euronext) ($/uncia)

olasz 1,22 0,1bp magyar 2,31 -5,0bp Búza (€/t, Euronext) 188,00 Ezüst($/uncia) 19,03

spanyol 0,41 0,6bp román 4,03 -2,0bp Brent kőolaj Réz

*előző napi adatok (forrás: Bloomberg) ($/hordó) ($/t, LME)

Magyar állampapírpiaci referenciahozamok

3 h. 0,15% 0bp

6 h. 0,22% 0bp

12 h. 0,29% -3bp

3 év 1,01% -1bp

5 év 1,35% -1bp

10 év 2,31% -5bp

15 év 3,03% -3bp

változás2020.07.10
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