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Napi Monitor – Erste Bank Pénz- és Tőkepiacok – 2021. január 25. 
 

 

 Csökkentette a német kormány az idei évi GDP előrejelzését 
 

 Boris Johnsonnal egyeztetett Joe Biden 
 

 Gyengült pénteken a forint, kivárás jöhet az MNB kamatdöntése előtt 
 

 
Hazai hírek, makrogazdaság 
 

Piaci áttekintés 

 

 Enyhén tovább csökkentek pénteken a hozamok az állampapírok másodpiacán a hosszabb lejáratokon. A 
3 éves hozam 1,04%-on, az 5 éves 1,45%-on a 10 éves pedig 2,28%-on állt.  

 

Nemzetközi hírek, makrogazdaság 

 
Olli Rehn az EKB Kormányzótanácsának tagja szerint az EKB esetében nincs értelme a hozamgörbe kontrollnak, 
hiszen annál legalább 19 tagállamot kellene figyelembe venni. Összességében sem híve az automatikus 
megoldásoknak, ugyanis véleménye szerint a monetáris politika sokkal inkább művészet, mint tudomány. 
 
A német kormány a korábbi 4,4%-ról 3%-ra vágta az idei GDP növekedési várakozását, mivel az év első felében a 
járvány miatti lezárások visszavetik a növekedést. 
 
Az európai vezetők közül elsőként Boris Johnsonnal egyeztetett Joe Biden. Az egyeztetésen kétoldalú 
megállapodásokról, klíma védelemről, közös védelemről szóltak. Valamint a brit közlemény szerint a szabad 
kereskedelmi kapcsolatokról is, bár ezt az amerikai fél annyira nem érezhette fontosnak, ugyanis az amerikai 
közlemény erre már nem tért ki. 
 
 

Nemzetközi piacok 

 

 Relatíve gyengén teljesített az amerikai részvénypiac pénteken. Az S&P 500 0,3%-os csökkenéssel zárta 
hét utolsó napját.  

 

 Európában a DAX 0,2%-ot, a FTSE100 0,3%-ot, a CAC40 0,6%-ot csökkent a pénteki kereskedésben. 
 

 Pozitív hangulatban indul a kereskedés Ázsiában. A Nikkei 225, a Hang Seng és CSI 300 indexek 0,7%, 
2,1% és 1,0%-ot emelkednek a nap végéhez közeledve. 

 

 A WTI típusú kőolaj 52,4 dollár volt ma reggel, ami azt jelenti, hogy alig változott az árfolyam az elmúlt 
napban. A piaci aggódalom erős, hogy a Covid újraéledése miatt gyengülhet a kereslet: Kínában már most 
több helyen is lezárások vannak, Új-Zélandon pedig két hónap után ütötte fel fejét a vírus. Emellett a múlt 
héten az amerikai készletadatok is meglepetésre növekedést mutattak 4,35 millió hordóval. Kedvező hír 
volt ugyanakkor, hogy Irak jelezte, január-februári termelése 3,6 millió hordó/napra csökken, hogy az ország 
eleget tegyen OPEC kvótakövetelményeknek. Az erős dollár sem kedvezett az olajáraknak.  

 

 Az arany 1.850 dollár volt ma reggel. A piac az amerikai kongresszus lépéseit figyeli, főleg, hogy mekkora 
mértékű és milyen lehet az ösztönző program. Az 1.900 milliárd dolláros csomag részleteivel kapcsolatban 
még van vita a republikánusok és demokraták között.  A FED is a héten ül össze először az évben, bár 
nagy meglepetésre nem kell számítani: továbbra is marad a jelentős monetáris élénkítés és az 
eszközvásárlási program. A vírus fertőzés továbbra is terjed, a piac aggódik az új dél-afrikai variáns miatt 
is.  
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 A 20 és a 30 napos mozgóátlag 1,22-nél egybe simult és az ez által képzett ellenállást közelítette meg az 
EURUSD árfolyam, mely pénteken egészen 1,219-ig felszúrt. Ma reggel 1,218-on jegyzik a devizapárt és 
várhatóan napokon belül megpróbálkozik az ellenállás áttörésével az árfolyam. 

 

 Az amerikai és az európai határidős piacokon is pozitív hangulat uralkodott ma reggel.  
 
 
 

Magyar és nemzetközi adatközlések 
 

 

Külföldi és hazai adatok

Dátum Idő Ország Adat Időszak Korábbi Várt Tény

jan. 25. 10:00 GE IFO üzleti hangulatindex jan. 92.1 91.4

jan. 25. 14:30 US Chicagói Fed index dec. 0.27 0.1
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Rövid forintpiaci helyzetkép  

Pénteken a negatív befektetői hangulatban 
gyengültek a régiós devizák. A forint, a lengyel 
zloty és a cseh korona közti korreláció ismét 
visszatért. Az EURHUF árfolyam 357,4-re 
emelkedett ma reggelre. Holnap kamatdöntő ülést 
tart az MNB, melyen nem várható a monetáris 
kondíciók megváltoztatása. 
 
 

 

 

 

 

 
 
„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 43.650,25 0,05% EURUSD 1,2176 0,04% HUF EUR USD CHF GBP

S&P500 3.841,47 -0,30% USDJPY 103,74 -0,04% O/N 0,63 -0,48 0,09 -0,75 0,04

Nikkei225 28.822,29 0,67% EURHUF 357,26 -0,10% 1 hónap 0,75 -0,56 0,12 -0,78 0,03

DAX 13.911,50 0,27% USDHUF 293,42 -0,11% 3 hónap 0,75 -0,54 0,22 -0,79 0,04

Shanghai 3.624,24 0,48% CHFHUF 331,27 -0,15% 6 hónap 0,76 -0,53 0,24 -0,78 0,04

EURPLN 4,5374 -0,03% 12 hónap 0,78 -0,50 0,31 -0,70 0,08

Tíz éves hozamok* (%) Nyersanyagok

USA 1,09 -2,0bp cseh 1,27 0,0bp Kukorica Arany

német -0,51 -1,6bp lengyel 1,20 -0,5bp (€/t, Euronext) ($/uncia)

olasz 0,75 6,5bp magyar 2,28 -5,0bp Búza (€/t, Euronext) 223,25 Ezüst($/uncia) 25,53

spanyol 0,12 -0,4bp román 2,73 0,2bp Brent kőolaj Réz

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

Magyar állampapírpiaci referenciahozamok

3 h. 0,34% 0bp

6 h. 0,39% -1bp

12 h. 0,42% 1bp

3 év 1,04% 0bp

5 év 1,45% -1bp

10 év 2,28% -5bp

15 év 2,43% -4bp

változás1/22/2021

1851,68209,25
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