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Napi Monitor – Erste Bank Pénz- és Tőkepiacok – 2021. február 11. 
 

 

 Powell Fed elnök szerint a gazdaságnak továbbra is szüksége van támogató monetáris politikára. 
 

 Az EKB nem tart a magasabb inflációtól 
 

 Stabilizálódni látszik a forint 
 

 
Hazai hírek, makrogazdaság 
 

Piaci áttekintés 

 

 Ma fix kamatozású kötvényaukciókat tart az ÁKK. A felkínált mennyiség a három papírból összesen 65 Mrd 
forint lesz.  

 

 Enyhén csökkentek tegnap a referenciaszintek az állampapírok másodpiacán. A 3 éves hozam 1,07%-on, 
az 5 éves 1,41%-on a 10 éves pedig 2,36%-on állt.  

 

Nemzetközi hírek, makrogazdaság 

 

A várt 1,5% helyett csak 1,4%-kal emelkedett januárban év per év alapon az infláció és a maginfláció is az 
USA-ban. Decemberhez képest a mag-árindex változatlan maradt, ami elsősorban a továbbra is dezinflációs 
nyomás alatt álló bérleti díjaknak köszönhető. 
 
Az Economic Club of New York tegnapi vendége, Jerome Powell arról beszélt, hogy a gazdaságnak továbbra 
is szüksége van az erősen támogató monetáris politikára. A bázishatások és újranyitás okozta közelgő inflációs 
hullám véleménye szerint se nem lesz jelentős, sem pedig tartós. Ugyanakkor azt is hozzátette, hogy ha az infláció 
nem a várakozásaiknak megfelelően alakulna, akkor a helyzetnek megfelelően reagálnának. Az elnök azt is 
hozzátette, hogy az államadósság fenntarthatósága nem játszik szerepet a monetáris politika kialakításában, így 
ha szükséges, akkor meg fogják emelni a kamatot. 
 
Nem a papírforma szerint zajlott Angela Merkel járványügyi egyeztetése a tartományok vezetőivel. A várakozások 
arról szóltok, hogy  héttel általánosan meghosszabbítják a korlátozó intézkedéseket. Ehhez képest tartományi 
hatáskörben az iskolák akár már jövő héttől kinyithatnak. A fodrászok is március 1–től újra dolgozhatnak, a 
kereskedelem pedig március 7-től térhet vissza a normál menetrendbe, de csak ott ahol a fertőzöttségi ráta egy 
meghatározott szint alá csökkent. A további nyitások március közepétől várhatóak, de ezeknél is az aktuális 
fertőzöttség mértékétől fog függeni a nyitás lehetősége és jelentős javulás szükséges hozzá a javaslatok alapján a 
jelenlegi szintről gyakorlatilag feleződnie kéne a megbetegedettek számának. 
 
Az EKB elnöke, Christine Lagarde szerint még el fog tartani egy ideig amíg az EKB elkezd aggódni az 
infláció miatt, hiszen jelenleg még nagyon messze vagyunk a jegybank közvetlenül 2% alatti inflációs 
céljától. Az infláció, főleg német infláció januári megugrására annyit reagált, hogy a középtávú inflációs 
folyamatokat figyelik, ahol viszont gyenge keresletet látnak, ami miatt az inflációs kilátások nem konvergálnak a 
jegybanki célhoz. 
 

Nemzetközi piacok 
 

 Vegyes teljesítménnyel zárult a tegnapi kereskedés Amerikában. A Dow Jones Industrial Average 0,2%-
ot emelkedett, a NASDAQ Composite azonban 0,3%-os csökkent.  

 

 A DAX 0,6%-ot, a CAC40 0,4%-ot, a FTSE100 pedig 0,1%-ot csökkent. 
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 A kínai újévnek köszönhetően Shanghai és Shenzen tőzsdéi legközelebb csak jövő hét csütörtökön fognak 
kinyitni. Az egy hétig tartó ünnepség során több száz millió kínai szokott útnak indulni, hogy meglátogassa 
családját. Idén a mozgás részben korlátozott lesz, ami a gazdaság teljesítményén is meglátszhat. 
Államalapítási ünnep miatt a mai napon az japán tőzsde is zárva tartott.  

 

 Kisebb mozgás jellemezte tegnap az EURUSD árfolyamot, mely a 30 napos mozgóátlag 1,214-es értékét 
tesztelte. MA reggel 1,213-on kereskednek a devizapárral. A tegnapi kereskedés során az MACD indikátor 
vételi jelzést adott. 

 

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

 
Magyar és nemzetközi adatközlések 
 

 

Külföldi és hazai adatok

Dátum Idő Ország Adat Időszak Korábbi Várt Tény

febr. 11. 14:30 US Friss munkanélküli-segély kérelmek (ezer fő/hét) feb. 779 760

febr. 11. 14:30 US Tartós munkanélküli-segély kérelmek (ezer fő/hét) jan. 4592 4420

febr. 11. 15:45 US Bloomberg fogyasztói elégedettség feb. 44.6
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Rövid forintpiaci helyzetkép  

Az EURHUF árfolyam a 30 napos mozgóátlagról 
lefordult, és a 20 napos mozgóátlag alá esve 357-
ös szinten stabilizálódott az árfolyam. Közben a 
cseh koronánál és a lengyel zlotynál némi 
gyengülés volt tapasztalható. Az MNB ma reggeli 
gyorsjelentés elnevezésű elemzésében javította a 
GDP várakozásokat. 2020-ban 5-5,5%-kal 
csökkenhetett a GDP, míg korábban 6-6,5%-os 
zsugorodásra számítottak. Az idei évre pedig 6%-
ot megközelítő növekedést várnak, ami a 
decemberi előrejelzési sáv felső éle, vagyis a 
jegybank az optimista kilábalási pályára számít. 

 

 

 

 

 

 
 
„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 44.156,84 0,47% EURUSD 1,2125 0,06% HUF EUR USD CHF GBP

S&P500 3.909,88 -0,03% USDJPY 104,63 0,04% O/N 0,65 -0,48 0,08 -0,57 0,04

Nikkei225 29.562,93 0,19% EURHUF 356,99 0,02% 1 hónap 0,75 -0,55 0,12 -0,73 0,03

DAX 13.932,97 -0,56% USDHUF 294,42 -0,04% 3 hónap 0,75 -0,54 0,20 -0,72 0,05

Shanghai 3.655,09 1,43% CHFHUF 330,70 -0,03% 6 hónap 0,76 -0,52 0,21 -0,71 0,07

EURPLN 4,4975 0,12% 12 hónap 0,78 -0,50 0,31 -0,68 0,12

Tíz éves hozamok* (%) Nyersanyagok

USA 1,12 -3,4bp cseh 1,47 -0,3bp Kukorica Arany

német -0,44 0,9bp lengyel 1,27 1,9bp (€/t, Euronext) ($/uncia)

olasz 0,50 -0,9bp magyar 2,36 -1,0bp Búza (€/t, Euronext) 221,50 Ezüst($/uncia) 27,24

spanyol 0,15 1,6bp román 2,70 0,0bp Brent kőolaj Réz

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

Magyar állampapírpiaci referenciahozamok

3 h. 0,36% 1bp

6 h. 0,40% 0bp

12 h. 0,48% 1bp

3 év 1,07% 0bp

5 év 1,41% -4bp

10 év 2,36% -1bp

15 év 2,79% -1bp

változás2/10/2021
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