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Napi Monitor – Erste Bank Pénz- és Tőkepiacok – 2020. november 17. 
 

 

 Tegnap a magyar és a lengyel nagykövet is vétózott a 2021-2027-es költségvetés és a helyreállítási 
alap ügyében 

 

 Kamatdöntő ülést tart ma az MNB 
 

 Gyengült tegnap a forint 
 

 
Hazai hírek, makrogazdaság 
 
Kamatdöntő ülést tart ma a Magyar Nemzeti Bank. A várakozások szerint nem fognak változni a monetáris 
kondíciók. A nagy kérdés, hogy kommunikációjában utal-e a jegybank bármilyen monetáris enyhítésre a 
közeljövőben, figyelembe véve a romló rövid távú növekedési kilátásokat és a csökkenő inflációt.  

 
Piaci áttekintés 

 

 Ma 3 hónapos DKJ aukciót tart az ÁKK. A felkínált mennyiség 15 Mrd forint.  
 

 Picit emelkedtek tegnap a referenciaszintek az állampapírok másodpiacán. A 3 éves hozam 1,03%-on, az 
5 éves 1,49%-on a 10 éves pedig 2,11%-on állt.  

 

Nemzetközi hírek, makrogazdaság 

 

Az EKB vezető közgazdásza Philip Lane szerint a decemberi ülésen a jegybank kellő mértékű lazítást fog 
bejelenteni ahhoz, hogy biztosítsa az államok, vállalatok és a lakosság számára is az olcsó hitel 
lehetőségét. Nyilatkozata, több más európai jegybankárhoz hasonlóan a PEPP és a TLTRO programok 
kibővítésének irányába mutat. 
 
Az EU a kreatív megoldásoktól sem zárkózik el annak érdekében, hogy megakadályozzák Nagy-Britannia véletlen, 
rendezetlen kizuhanását az EU-ból. Az informális határidőt már eddig is többször meghosszabbították, de a friss 
nyilatkozatok alapján december 10 lehet a végső jogi határidő, amíg megállapodásra kell jutniuk, hogy év végéig a 
jogszabályok ratifikálásra is kerüljenek. Az EU rugalmassága leginkább a jogi folyamat felgyorsítását jelentheti majd 
annak érdekében, hogy a lehető leghosszabb idő álljon rendelkezésre a tárgyalásokhoz. 
 
Tegnap a magyar és a lengyel nagykövet is vétózott a 2021-2027-es költségvetés és a helyreállítási alap 
témájában, így nem volt meg a döntés jóváhagyásához szükséges egyhangúság. A vétóra az után került sor, hogy 
az EU nagykövetek minősített többséggel megszavazták az EU-s pénzek jogállamisági feltételekhez kötését. 
 
Az olasz kormány elfogadta a jövő évi költségvetési tervezetet, melyben 38 milliárd eurót fordítanának a második 
lezárás okozta gazdasági károk enyhítésére és 400 millió eurót különítenek el koronavírus vakcinák és gyógyszerek 
vásárlására. 
 
Németországban Angela Merkelnek nem sikerült megegyeznie a tartományok vezetőivel a szigorúbb járványügyi 
intézkedésekről, így a kancellár csak kéréssel fordult az állampolgárokhoz, hogy kerüljék az összejöveteleket és a 
lehető legalacsonyabbra szorítsák a kontaktusok számát. 
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Nemzetközi piacok 
 

 Tegnap a Dow Jones 1,6%-ot, az S&P 500 Index 1,2%-ot, a NASDAQ 100 Index 0,6%-ot emelkedett.  
 

 Európában a DAX 0,5%-ot, a FTSE100 és a CAC40 1,7%-ot emelkedett. 
 

 Vegyes kereskedéssel folytatódik a hét Ázsiában. A Nikkei 225 és Hang Seng indexek 0,4 és 0,1%-ot 
emelkednek, a CSI 300 Index pedig 0,5%-ot csökken.  

 

 A WTI 41,4 dollárig emelkedett, miután az OPEC+ miniszteri bizottsága szerint a tagállamok hajlanak a 
januári 2 millió hordó/nap termelésnövelés elhalasztására. Az OPEC tagállamok miniszterei november 30-
án ülnek össze és döntenek hivatalosan a kérdésről. A kockázatok egyre inkább lefelé mutatnak, ráadásul 
Líbia termelése több mint 1 millió hordó/napra nőtt a szeptemberi szinthez képest, ami további nyomás 
gyakorolhat a piacon. Ázsia olajéhsége szerencsére ellensúlyozza az európai és amerikai gyenge 
keresletet. A tegnapi hír, mely szerint a Moderna koronavírus vakcinája még nagyobb hatékonyságú, mint 
a Pfizer kísérleti oltása, tovább erősítette a bizalmat, hogy a járványt meg lehet állítani. Egyelőre azonban 
úgy tűnik, hogy rövidtávon további lezárásokra van szükség, mivel a járvány több helyen tovább erősödik. 
Ugyanakkor kedvező hírek is érkeztek több nyugat-európai országból, ahol már hosszabb ideje 
korlátozások vannak. Rövidtávon az OPEC politikája és a kereslet alakulása befolyásolja a WTI árfolyamát.  

 

 Az arany stabilan 1.888 dollár volt ma reggel, ami lényegében a tegnapi árszintnek felel meg. A vakcina 
hírek, mely szerint a Moderna terméke is 94,5%-os hatékonyságot ért el, nem rengették meg a nemesfém 
árát, ugyanakkor látható, hogy az ETF-ekbe irányuló tőkeáramlás megfordult. Az SPDR Gold, a legnagyobb 
arany ETF adatai szerint a múlt héten 26 tonnával csökkent az állomány az eladások nyomán, ami 2016 
óta a legnagyobb kiáramlás. A szakértők szerint a pénzügyi befektetők tartós elfordulása a 1.700 dolláros 
szint közelében csökkentheti az arany árfolyamát, amit csak a dollár gyengülése foghat meg. 

 

 A tegnapi kockázatkereső (risk-on) hangulatban tovább erősödött az euró a dollárral szemben, az EURUSD 
árfolyam 1,185-ig emelkedett. Technikailag 1,191 környékén húzódik jelentősebb ellenállás, melyről már 
több alkalommal lefordult az árfolyam. 

 

 Alapvetően negatív hangulat uralkodott a határidős piacokon ma reggel, a főbb indexek közül egyedül a 
Nasdaq volt minimális pluszban.  

 
 
Magyar és nemzetközi adatközlések 
 

 
 
  

Külföldi és hazai adatok

Dátum Idő Ország Adat Időszak Korábbi Várt Tény

nov. 17. 14:00 HU MNB kamatdöntés nov. 0.6% 0.6%

nov. 17. 14:30 US Import árindex (hó/hó) okt. -1.1% -0.8%

nov. 17. 14:30 US Kiskereskedelmi forgalom (hó/hó) okt. 1.9% 0.5%

nov. 17. 15:15 US Kapacitás kihasználtság okt. 71.5% 72.3%

nov. 17. 15:15 US Ipari termelés (év/év) okt. -0.63% 1%

nov. 17. 16:00 US Üzleti raktárkészlet állomány szept. 0.3% 0.6%

nov. 17. 16:00 US NAHB házár index nov. 85 85
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Rövid forintpiaci helyzetkép 
 

Tegnap is alulteljesítő maradt a forint a 
régiós devizákkal szemben, melyben az 
EU-s költségvetési vétó is szerepet 
játszhatott. Tegnap már 360-on is járt az 
ERUHUF árfolyama, ma reggel pedig 359,5-
en áll a devizapár jegyzése. Ma leginkább az 
MNB kamatdöntő ülésére figyelhet a piac.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
„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 37 414,60 0,21% EURUSD 1,1857 0,04% HUF EUR USD CHF GBP

S&P500 3 626,91 1,16% USDJPY 104,53 -0,05% O/N 0,61 -0,47 0,08 -0,75 0,05

Nikkei225 26 014,62 0,42% EURHUF 359,25 0,07% 1 hónap 0,75 -0,54 0,14 -0,69 0,04

DAX 13 138,61 0,47% USDHUF 302,98 0,02% 3 hónap 0,77 -0,52 0,22 -0,66 0,05

Shanghai 3 338,54 -0,25% CHFHUF 332,22 0,08% 6 hónap 0,79 -0,51 0,25 -0,68 0,07

EURPLN 4,4868 0,30% 12 hónap 0,82 -0,48 0,34 -0,62 0,14

Tíz éves hozamok* (%) Nyersanyagok

USA 0,91 1,0bp cseh 1,15 0,0bp Kukorica Arany

német -0,55 0,2bp lengyel 1,19 -0,4bp (€/t, Euronext) ($/uncia)

olasz 0,65 -1,4bp magyar 2,11 1,0bp Búza (€/t, Euronext) 209,00 Ezüst($/uncia) 24,68

spanyol 0,10 -1,2bp román 3,20 2,0bp Brent kőolaj Réz

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

Magyar állampapírpiaci referenciahozamok

3 h. 0,34% -2bp

6 h. 0,30% 0bp

12 h. 0,55% -2bp

3 év 1,03% -1bp

5 év 1,49% 1bp

10 év 2,11% 1bp

15 év 2,27% 1bp

változás2020.11.16
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