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Napi Monitor – Erste Bank Pénz- és Tőkepiacok – 2021. május 14. 
 

 

 A termelői árak is megugrottak az USA-ban 
 

 A brit jegybank kormányzója is az inflációra figyelmeztet 
 

 Tovább erősödött tegnap a forint 

 
Hazai hírek, makrogazdaság 
 

Piaci áttekintés 

 

 Megugrottak tegnap a referenciahozamok az állampapírok másodpiacán. A 3 éves hozam 1,42%-on, az 5 
éves 1,88%-on a 10 éves pedig 3,08%-on állt.  

 
Nemzetközi hírek 
 
A fogyasztói árak után a termelői árak is a vártnál mértékben ugrottak meg az USA-ban. Márciushoz képest 0,6%-
kal emelkedtek a termelői árak, év per év alapon pedig 6,2% volt a növekedés.   
 
A brit jegybank vezető közgazdászát követően a jegybank kormányzója, Andrew Bailey is az inflációs kockázatokra 
hívta fel a figyelmet, miközben ő is a gazdaság gyors felpattanásának jelei láthatóak, ezzel párhuzamosan a 
munkaerőpiacon is a javulás jelei láthatóak. A jegybank vezetőke a kriptodevizákkal kapcsolatban is véleményt 
mondott, az ezek iránti jelentős keresletet figyelmeztető jelnek tekinti, és a hozamvadászat túlzó kockázatvállalásra 
utalhat. 
 
Az EKB monetáris tanácsának tagja Pablo Hernandez de Cos is támogatja azt a javaslatot, hogy a jegybank 2% 
körüli, szimmetrikus inflációs célt határozzon meg, mely támogatja az átmeneti inflációs túllövéseket is. 

 

Nemzetközi piacok  
 

 Erős emelkedéssel zárult a csütörtöki kereskedés Amerikában, az S&P 500 Index 1,2%-os pluszban zárta 
a napot. 

 

 A reggeli esést napvégére sikerült ledolgozniuk az európai részvényindexeknek. A CAC40 0,1%-ot, a 
DAX 0,3%-ot emelkedett. A FTSE100 0,6%-ot csökkent. 

 

 Nem meglepő módon a tegnapi pozitív hangulat ma reggelre Ázsiára is átterjedt. A Nikkei 225, Hang Seng 
és CSI 300 indexek, 2,4, 0,9 és 2,1%-os pluszban kereskednek a nap végéhez közeledve. 

 

 A WTI 63,4 dollárig gyengült, miután Ázsiából ismét növekvő esetszámról adtak számot a hatóságok. Ezek 
a hírek negatív hatással lehetnek az olaj keresletére. A Colonial vezeték elindult szerdán délután, de 
továbbra is feszült a helyzet az ellátásban, mivel 5,5 napnyi elmaradása van a szállításokban. A hírek 
szerint a Colonial üzemeltetője 5,5 millió dollár váltságdíjat fizetett kriptodevizában kelet-európai 
hekkereknek. Az USA kereslete dinamikusan nő, ahogy az átoltottság magas szintet ért el. A nyár elejei 
időszakban jelentős utazási kedvre számítanak a szakértők, mely növeli a benzin és repülőüzemanyag 
keresletet.  

 

 Az arany 1.828 dollárig erősödött. A befektetők két tényezőt figyelnek leginkább: egyrészt az infláció nagyot 
ugrott az Egyesült Államokban, másrészt a FED megismételte, hogy csak ideiglenes infláció ugrásra 
számít, és ezért nem szigorít politikáján. A FED képviselője, Christopher Waller ismét nyugtatta a piacokat, 
hogy a FED nem emel kamatain és folytatja kötvényvásárlási programját is. 
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 A tegnap megjelent, vártnál magasabb amerikai termelői árindex már nem okozott jelentősebb kilengést a 
devizapiacon. Az EURUSD tegnap és ma reggel is a 20 napos mozgóátlagon támaszkodva enyhén 
emelkedett. Ma reggel 1,21 közelében jegyzik a devizapárt. 

 

 Pluszban voltak ma reggel a főbb amerikai és európai határidős indexek.  
 

Magyar és nemzetközi adatközlések 
 

 

 

Külföldi és hazai adatok

Dátum Idő Ország Adat Időszak Korábbi Várt Tény

máj. 14. 14:30 US Import árindex (hó/hó) ápr. 6.9% 10.2%

máj. 14. 14:30 US Kiskereskedelmi forgalom (hó/hó) ápr. 9.7% 1%

máj. 14. 15:15 US Kapacitás kihasználtság ápr. 74.4% 75%

máj. 14. 15:15 US Ipari termelés (év/év) ápr. 1.44% 0.95%

máj. 14. 16:00 US Michigani Egyetem fogyasztói bizalmi index - előzetes máj. 88.3 90

máj. 14. 16:00 US Üzleti raktárkészlet állomány márc. 0.5% 0.3%
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Rövid forintpiaci helyzetkép  

A forint mellett a cseh korona és a lengyel 
zloty is erősödött tegnap az euróval 
szemben. Az EURHUF árfolyam 356,8-ra 
csökkent. A napi mélypont 356,3 volt, ami 
megegyezik az áprilisi lokális mélyponttal. A 
jegybank a várakozásoknak megfelelően 
tegnap is 0,75%-on tartotta az egy hetes 

jegybanki betét kamatát. 
 

 

 

 

 

 

 

 
„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 44.974,08 1,84% EURUSD 1,2107 0,22% HUF EUR USD CHF GBP

S&P500 4.112,50 1,22% USDJPY 109,36 -0,10% O/N 0,66 -0,48 0,06 -0,72 0,04

Nikkei225 28.084,47 2,32% EURHUF 356,80 0,01% 1 hónap 0,75 -0,55 0,10 -0,73 0,05

DAX 15.199,68 0,33% USDHUF 294,69 -0,22% 3 hónap 0,79 -0,54 0,15 -0,75 0,08

Shanghai 3.485,60 1,63% CHFHUF 326,01 0,02% 6 hónap 0,86 -0,52 0,19 -0,74 0,11

EURPLN 4,5318 0,12% 12 hónap 0,92 -0,48 0,26 -0,66 0,17

Tíz éves hozamok* (%) Nyersanyagok

USA 1,66 -3,4bp cseh 1,77 -3,8bp Kukorica Arany

német -0,12 0,3bp lengyel 1,88 6,0bp (€/t, Euronext) ($/uncia)

olasz 1,06 3,3bp magyar 3,08 18,0bp Búza (€/t, Euronext) 215,75 Ezüst($/uncia) 27,29

spanyol 0,58 2,4bp román 3,26 9,9bp Brent kőolaj Réz

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

Magyar állampapírpiaci referenciahozamok

3 h. 0,38% 1bp

6 h. 0,52% -1bp

12 h. 0,60% 0bp

3 év 1,42% 10bp

5 év 1,88% 11bp

10 év 3,08% 18bp

15 év 3,54% 16bp

változás5/13/2021

1834,91250,25

10342,0066,84
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