
 

   
Az Erste Pénz- és Tőkepiacok  

munkatársainak elérhetőségei: 
Tel.: +36 1 237 8200      

Email: ebhtreasurysales@erstebank.hu 

    
1 

Napi Monitor – Erste Bank Pénz- és Tőkepiacok – 2021. május 31. 
 

 

 A vártnál magasabb lett a PCE infláció az USA-ban, ma zárva tartanak a tengerentúli piacok 
 

 2,5%-kal nőttek éves szinten a beruházások az első negyedévben a KSH szerint 
 

 Jól tartja magát a forint 

 
Hazai hírek, makrogazdaság 
 
A KSH közleménye szerint a az első negyedévben a beruházások volumene 2,5%-kal emelkedett az előző év 
azonos időszakához, illetve – szezonálisan kiigazítva – 0,5%-kal az előző negyedévhez képest. Az élénkülést az 
előző negyedévhez a költségvetés és a háztartások növekvő aktivitása okozta, miközben a vállalkozások 
fejlesztései továbbra is csökkentek.  

 
Piaci áttekintés 

 

 Pénteken már nem változtak érdemben a hozamok az állampapírok másodpiacán tegnap. A 3 éves hozam 
1,73%-on, az 5 éves 2,03%-on a 10 éves pedig 2,91%-on állt.  

 
Nemzetközi hírek 
 
Az USA-ban a PCE éves maginflációs mutató a várt 2,9% helyett 3,1%-ra gyorsult áprilisban a márciusi 1,9%-
ról. A teljes PCE éves infláció 2,4%-ról 3,6%-ra nőtt.  
 
Az Európai Bizottság hangulatindexe 2018 eleje óta a legmagasabb értékre ugrott felülmúlva a konszenzust is. 
A javulás itt is elsősorban a járványügyi korlátozások feloldásának köszönhető. 
 
A Kínai Logisztikai Minisztérium által ma reggel publikált PMI indexek által a legerősebb növekedést az építőipar 
mutatja Kínában. A gyártóipari index az áprilisi 51,1-es értékéről 51-re csökkent, az elemzők nem vártak változást. 
A szolgáltatóipar növekedése szintén kisebb lassulást mutat, az index 54,4-ről 54,3-ra csökkent.  
 

Nemzetközi piacok  
 

 Enyhe emelkedéssel zárult a pénteki kereskedés a tengerentúlon, az S&P 500 index kevesebb mint 0,1%-
os pluszban zárta a napot. A háborúk során elesett katonák tiszteletére a mai napon ünnepnapot tartanak 
Amerikában, a részvény és kötvénypiacok zárva tartanak. 

 

 A CAC40 és a DAX is 0,7%-ot emelkedett pénteken, míg a FTSE100 csak oldalazott. 
 

 Pesszimista hangulatban indul a hét Ázsiában. A Nikkei 225, Hang Seng és CSI 300 indexek 1,1, 0,5 és 
0,5%-os mínuszban kereskednek a nap végéhez közeledve. 

 

 A WTI pár centtel 67 dollár alatt volt ma reggel a júliusi határidőre. A piac elsősorban a keddi OPEC 
találkozóra figyel: az arab államokat tömörítő kartell havonta ül össze és dönt a termelés mértékéről. A heti 
megbeszélésen várhatóan szó lesz arról, hogy júliustól mennyivel növeljék a tagállamok a termelést. A 
piaci becslés napi 840 ezer hordóról szól, ehhez pedig még további iráni export járulhat. A növekvő kereslet 
azonban jó eséllyel felszívja ezt a kínálatot.  

 

 Az arany 1.900 dollár felett volt ma reggel, miután a kamatok tovább süllyedtek a múlt héten a világban. 
Az arany tavaly július óta a legjobb havi teljesítményét mutatja, köszönhetően annak, hogy a befektetők 
megítélése változott: az USA 10 éves hozam a korábbi 1,75%-os csúcsról 1,58%-ra csökkent, aminek 
hatására a befektetők ismét a kockázatosabb eszközöket és az aranyat kezdték vásárolni. A piacon erős a 
hít, hogy a FED és a többi jegybank kézben tartja az inflációt és az árak emelkedése csak ideiglenes lesz. 
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A pénzügyi befektetők és a jegybankok is a vevői oldalon álltak az elmúlt hetekben. A mostani 1.900 
dolláros szint erős támasza a nemesfém további áremelkedésének, de ha ezt átlépi tartósan az árfolyam, 
akkor akár 2000 dollár fölé is emelkedhet a kurzus. 

 

 Pénteken az EURUSD devizapár leszúrt a 20 napos mozgóátlagig, de viszonylag gyorsan vissza is pattant 
onnan. Így nap egészét nézve lényegében oldalazott az EURUSD devizapár, annak ellenére is, hogy 
pénteki amerikai PCE inflációs adatok még a vártnál is egy kicsit magasabbak lettek. 

 

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

Magyar és nemzetközi adatközlések 
 

 

Külföldi és hazai adatok

Dátum Idő Ország Adat Időszak Korábbi Várt Tény

máj. 31. 1:50 JP Ipari termelés (év/év) ápr. 3.4% 16.9% 15.4%

máj. 31. 1:50 JP Ipari termelés (hó/hó) ápr. 1.7% 3.9% 2.5%

máj. 31. 1:50 JP Kiskereskedelmi forgalom (év/év) ápr. 5.2% 15.2% 12%

máj. 31. 3:00 CHN Feldolgozóipari beszerzési menedzser index máj. 51.1 51.1 51

máj. 31. 3:00 CHN Szolgáltatóipari beszerzési menedzser index máj. 54.9 55.1 55.2

máj. 31. 9:00 HU Termelői árindex (év/év) ápr. 9.6% 9.8%

máj. 31. 14:00 GE Fogyasztói árindex (év/év) - előzetes máj. 2% 2.3%

máj. 31. 15:30 US Kereskedési szünnap (USA)
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Rövid forintpiaci helyzetkép  

A pénteki kereskedésben nem változott az 
EURHUF árfolyama, és ma reggel sem 
tapasztalható érdemi elmozdulás. Az 
EURHUF devizapárt 348,1 körül jegyzik. A 
múlt hét egészét nézve a forint árfolyama az 
előző hetek erőteljes erősödését követően 
stabilizálódni látszik. Pénteken nem csak a 
forint, de a többi régiós deviza piacán is alig 
volt árfolyam elmozdulás az euróval 
szemben. 

 

 

 

 

 
„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 46.233,29 0,94% EURUSD 1,2188 -0,03% HUF EUR USD CHF GBP

S&P500 4.204,11 0,08% USDJPY 109,77 -0,07% O/N 0,61 -0,48 0,06 -0,57 0,04

Nikkei225 28.860,08 -0,99% EURHUF 348,06 -0,01% 1 hónap 0,80 -0,56 0,09 -0,73 0,05

DAX 15.519,98 0,74% USDHUF 285,57 -0,02% 3 hónap 0,91 -0,54 0,13 -0,71 0,08

Shanghai 3.605,41 0,13% CHFHUF 317,27 -0,06% 6 hónap 0,99 -0,51 0,17 -0,72 0,11

EURPLN 4,4812 -0,04% 12 hónap 1,11 -0,48 0,25 -0,66 0,16

Tíz éves hozamok* (%) Nyersanyagok

USA 1,59 -1,2bp cseh 1,68 -0,6bp Kukorica Arany

német -0,18 -1,1bp lengyel 1,87 -3,7bp (€/t, Euronext) ($/uncia)

olasz 0,91 -2,2bp magyar 2,91 2,0bp Búza (€/t, Euronext) 209,75 Ezüst($/uncia) 27,94

spanyol 0,47 -1,1bp román 3,26 0,1bp Brent kőolaj Réz

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

Magyar állampapírpiaci referenciahozamok

3 h. 0,63% 0bp

6 h. 0,71% 1bp

12 h. 0,76% -2bp

3 év 1,73% 3bp

5 év 2,03% 2bp

10 év 2,91% 2bp

15 év 3,42% 2bp

változás5/28/2021
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