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Napi Monitor – Erste Bank Pénz- és Tőkepiacok – 2021. április 21. 
 

 

 Gyenge napot zártak a tőzsdék 
 

 Csökkent ma az olajár 
 

 Tovább oldalazott tegnap a forint 

 
Hazai hírek, makrogazdaság 
 
Piaci áttekintés 

 
 Ma csereaukciót tart az ÁKK, 25 Mrd forint értékben.   

 

 Emelkedtek tegnap a referenciahozamok az állampapírok másodpiacán. A 3 éves hozam 1,26%-on, az 5 
éves 1,75%-on a 10 éves pedig 2,68%-on állt.  

 
Nemzetközi piacok  
 

 Gyenge napot zárt az amerikai részvénypiac. Az S&P 500 Index 0,7%-os minuszban fejezte be a 
kereskedést.  

 

 Komolyabb esést szenvedtek el tegnap az európai részvénypiacok. A DAX 1,6%-ot, a FTSE100 2%-ot, 
a CAC40 2,1%-ot csökkent.  

 

 Meglehetősen gyenge hangulatban folytatódik a hét Ázsiában. A CSI 300 Index ugyan 0,3%-ot emelkedik, 
a Nikkei 225 és Hang Seng Index 2,1 és 1,7%-os esést mutatnak a nap végéhez közeledve.  

 

 A WTI 62,3 dollárig gyengült ma reggel a piacon, miután a kereskedők aggódni kezdtek a kereslet globális 
alakulása miatt. Az API jelentése szerint az USA nyersolaj tartaléka 436 ezer hordóval csökkent a múlt 
héten, ami alatta marad az előző heti 1,6 millió hordós értéknek. Az OPEC egyelőre tartja a termelését, a 
szakértők szerint várhatóan a korábban megígért módon növelik májusban és júniusban a kihozatalt, ami 
azt jelenti, hogy akár napi 2 millió hordóval is nőhet a kartell kínálata ebben az időszakban.  

 

 Az arany 1.786 dollárig tudott erősödni, miután tegnap gyengültek a globális részvénypiacok és az amerikai 
hosszú lejáratú hozam is többhetes mélypontra esett. Jelenleg az irányadó USA 10 éves kamat 1,56%-on 
áll. A palládium árfolyama is tovább nőtt. A nemesfém iránt erős a kereslet, az egyik legnagyobb termelő, 
a Norilsk Nickel pedig komoly kihozatali gondokkal küzd az észak-szibériai folyók áradásai miatt. Bár az 
utóbbi napokban az orosz cég nyugtatta a piacot, valószínűleg 2-3 évig hiány lesz a nyersanyagból, ami 
azt jelenti, hogy az azonnali ár akár 3.200 dollárra is emelkedhet.   

 

 Enyhe csökkenés volt tapasztalható az EURUSD árfolyamában, amit ma reggel 1,203-on jegyeznek. 
 

 A főbb amerikai határidős indexek mínuszban, az európaiak pedig pluszban voltak ma reggel.  
 

Magyar és nemzetközi adatközlések 
 

 

 

Külföldi és hazai adatok

Dátum Idő Ország Adat Időszak Korábbi Várt Tény

ápr. 21. 8:00 UK Fogyasztói árindex (év/év) márc. 0.4% 0.8% 0.7%

ápr. 21. 13:00 US Jelzáloghitel igénylések ápr. -3.7%
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Rövid forintpiaci helyzetkép  

Tegnap a forint nagy volatilitás mellett 
oldalazott, akár csak egy nappal korábban. 
Hasonló mozgások voltak láthatóak más 
régiós devizáknál is. Ma reggel viszont 
enyhe gyengülést követően 361,3-on jegyzik 
az EURHUF devizapárt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
„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 42.726,33 0,30% EURUSD 1,2023 -0,11% HUF EUR USD CHF GBP

S&P500 4.134,94 -0,68% USDJPY 108,06 -0,05% O/N 0,76 -0,48 0,07 -0,57 0,04

Nikkei225 28.508,55 -2,03% EURHUF 361,35 0,01% 1 hónap 0,75 -0,56 0,11 -0,74 0,05

DAX 15.129,51 -1,55% USDHUF 300,56 0,12% 3 hónap 0,79 -0,54 0,19 -0,74 0,08

Shanghai 3.474,21 0,04% CHFHUF 327,88 0,01% 6 hónap 0,86 -0,51 0,22 -0,69 0,11

EURPLN 4,5493 -0,06% 12 hónap 0,91 -0,47 0,29 -0,66 0,16

Tíz éves hozamok* (%) Nyersanyagok

USA 1,56 -4,6bp cseh 1,84 -0,7bp Kukorica Arany

német -0,26 -2,7bp lengyel 1,54 3,8bp (€/t, Euronext) ($/uncia)

olasz 0,78 -1,2bp magyar 2,68 10,0bp Búza (€/t, Euronext) 210,25 Ezüst($/uncia) 26,10

spanyol 0,40 -1,1bp román 3,02 -0,3bp Brent kőolaj Réz

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

Magyar állampapírpiaci referenciahozamok

3 h. 0,60% -1bp

6 h. 0,57% 1bp

12 h. 0,69% 0bp

3 év 1,26% 0bp

5 év 1,75% 3bp

10 év 2,68% 10bp

15 év 3,09% 10bp

változás4/20/2021
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