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Napi Monitor – Erste Bank Pénz- és Tőkepiacok – 2021. június 3. 
 

 

 Egyre erősebb gazdaságot jelez a Fed Bézs könyve 
 

 Kissé csökkent a Caixin PMI index értéke Kínában 
 

 Kissé korrigált tegnap a forint a gyengébb irányba 

 
Hazai hírek, makrogazdaság 
 

Piaci áttekintés 

 
 Ma fix kamatozású kötvényaukciókat tart az ÁKK. A felkínált mennyiség a három papírból összesen 80 Mrd 

forint lesz.  

 

 Valamelyest emelkedtek a referenciahozamok az állampapírok másodpiacán tegnap. A 3 éves hozam 
1,74%-on, az 5 éves 2,04%-on a 10 éves pedig 2,97%-on állt.  

 
Nemzetközi hírek 
 
Az amerikai jegybank tegnap zárás után jelentette be, hogy hamarosan elkezdi leépíteni közel $14 milliárdos 
vállalati kötvény portfolióját. Ezeket az eszközöket 2020 márciusában, a válság legmélyebb pontján kezdett 
vásárolni. A New York Times értesülése szerint a Fed az idei év végéig a teljes portfoliót értékesíteni tervezi. A 
kevesebb mint $14 milliárdos portfolió egy csepp a tengerben a több mint $6500 milliárdos vállalati kötvénypiachoz 
képest, a döntés azonban jelzés értékű a monetáris politika változásának tekintetében. 
 
Egyre erősebb gazdaságról számolt be a Federal Reserve által publikált Bézs könyv. A szolgáltatószektor 
forgalma egyre emelkedik, az építőipar pedig olyan szinten dübörög, hogy Texasban már félkészen is el tudják adni 
a házakat az ingatlanfejlesztők. Ami sokkal aggasztóbb, hogy országszinten alapanyag és munkaerőhiányról 
számolnak be a vállalatok, ami hatására sorra emelik a béreket és a fogyasztói árakat az érintett társaságok. 
 
Az Európai Bizottság alelnöke szerint júliusban kezdődhetnek a NextGeneration alapból az első kifizetések. 
Azonban ez még csak 10-15 országot érinthet, miközben a 27 tagországból 23 már leadta részletes felhasználási 
tervezetét. 
 
Az áprilisi 56,3-as értékről a várt 56,2 helyett 55,1-re csökkent a szolgáltatószektor teljesítménye a Caixin által 
publikált PMI index alapján. Historikus kontextusban azonban továbbra is rendkívül erősnek számít a teljesítmény, 
2020 előtt 10 éven keresztül nem volt 55 felett az index értéke. 
 

Nemzetközi piacok  
 

 Enyhe emelkedéssel zárult a szerdai nap Amerikában, az S&P 500 Index 0,1%-os pluszban zárta a 
kereskedést. 

 

 A DAX 0,2%-ot, a FTSE100 0,4%-ot, a CAC40 0,5%-ot emelkedett a tegnapi kereskedésben. 
 

 Vegyes kereskedéssel folytatódik a hét Ázsiában. A Nikkei 225 0,4%-ot emelkedik, a Hang Seng és CSI 
300 indexek azonban 0,6 és 0,2%-os minuszban kereskednek a nap végéhez közeledve. 

 

 A WTI 69,3 dollárig emelkedett ma reggel az ázsiai kereskedésben, miután a tegnapi API adat 5,36 millió 
hordó nyersolaj készletcsökkenést mutatott az Egyesült Államokban, míg a benzinkészletek 2,51 millió 
hordóval nőttek. A piac egyre inkább túlkeresletes állapotba kerül, ráadásul Bécsben a felek elhalasztották 
a tárgyalásokat a jövő hétre, így egyre messzebb kerül egy gyors iráni-USA megegyezés a perzsa állam 
atomprogramjáról. Ez a halasztás azt is jelenti, hogy nem valószínű, hogy június 18-a, vagyis az iráni 
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választások előtt feloldanák Irán elleni szankciókat, így az ország nem léphet ismét a nemzetközi 
olajpiacokra. Az iráni olaj iránt egyébként erős az érdeklődés, mivel az ország jelentős kondenzátum 
exporttal is rendelkezett korábban, amire nagy igény lenne az ázsiai piacokon, főleg Dél-Korea és Kína 
részéről. A piac már most hiánnyal küzd, a határidős árak backwardation állapotban vannak, ami 
egyértelműen mutatja, hogy jelenleg a kereslet meghaladja a kínálatot.   

 

 Az arany árfolyama egyelőre 1.900 dolláron körül horgonyzott le. A tegnapi napon a philadelphiai FED 
kormányzó, Patrick Harker szólalt meg, és elmondta, hogy a FED-nek csak lassan és óvatosan kell vágnia 
a mostani kötvényvásárlási programon, hogy ne törje keresztbe a javuló gazdasági fellendülést. A szakértők 
szerint a FED csak akkor fog lépni, ha a gazdaság lényeges lépést tesz előre a gazdasági javulás útján. A 
holnapi napon napvilágra kerülő munkaerő piaci jelentés lesz a következő mérföldkő, ami meghatározhatja 
az elkövetkezendő hetek hangulatát. A májusi erősödés után tehát egyelőre kivárás van, a kamatok 
alakulása és a dollár lesznek a legjobb indikátorok, melyeket figyelni fognak a befektetők. 

 

 Az EURUSD tekintetében sem voltak tegnap jelentős mozgások. Az árfolyam továbbra is 1,22 környékén 
oldalaz. Tegnap az árfolyam leszúrt a 20 napos mozgóátlagig, de onnan néhány óra alatt vissza is pattant 
az árfolyam. 

 

 Vegyes képet mutattak ma reggel a határidős piacok. 
 

Magyar és nemzetközi adatközlések 
 

 

Külföldi és hazai adatok

Dátum Idő Ország Adat Időszak Korábbi Várt Tény

jún. 3. 3:45 CHN Caixin kompozit beszerzési menedzser index máj. 54.7 53.8

jún. 3. 9:55 GE Szolgáltatóipari beszerzési menedzser index - végleges máj. 52.8 52.8 52.8

jún. 3. 10:00 EMU Szolgáltatóipari beszerzési menedzser index - végleges máj. 55.1 55.1 55.2

jún. 3. 10:30 UK Szolgáltatóipari beszerzési menedzser index - végleges máj. 61.8 61.8

jún. 3. 14:15 US ADP foglalkoztatottság változása (ezer/hó) máj. 742.2 650

jún. 3. 14:30 US Friss munkanélküli-segély kérelmek (ezer fő/hét) máj. 406 386.5

jún. 3. 14:30 US Tartós munkanélküli-segély kérelmek (ezer fő/hét) máj. 3642 3614

jún. 3. 15:45 US Bloomberg fogyasztói elégedettség máj. 53.8

jún. 3. 15:45 US Beszerzési menedzser index máj. 68.1

jún. 3. 15:45 US Szolgáltatóipari beszerzési menedzser index máj. 70.1 70.1

jún. 3. 16:00 US ISM szolgáltatóipari index máj. 62.7 63.2
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Rövid forintpiaci helyzetkép  

Napon belül viszonylag volatilis mozgást 
mutatta tegnap a régiós devizák, melynek 
eredményeként többségük enyhén gyengült 
az euróval szemben. Az EURHUF árfolyam 
jegyzés 346,4-re emelkedett a 345,7-es 
lokális mélypontról. Ma az MNB várhatóan 
szinten tartja az egyhetes betét kamatát 
0,75%-on.  

 

 

 

 

 

 

 
„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 46.916,81 0,38% EURUSD 1,2186 -0,20% HUF EUR USD CHF GBP

S&P500 4.208,12 0,14% USDJPY 109,78 0,20% O/N 0,60 -0,48 0,05 -0,57 0,04

Nikkei225 29.058,11 0,39% EURHUF 346,36 0,02% 1 hónap 0,80 -0,56 0,09 -0,79 0,05

DAX 15.602,71 0,23% USDHUF 284,22 0,24% 3 hónap 0,91 -0,54 0,13 -0,71 0,08

Shanghai 3.587,88 -0,26% CHFHUF 315,85 0,01% 6 hónap 1,00 -0,52 0,17 -0,71 0,11

EURPLN 4,4594 0,04% 12 hónap 1,14 -0,49 0,25 -0,66 0,16

Tíz éves hozamok* (%) Nyersanyagok

USA 1,59 -1,9bp cseh 1,68 -0,3bp Kukorica Arany

német -0,20 -2,0bp lengyel 1,84 -2,8bp (€/t, Euronext) ($/uncia)

olasz 0,88 -2,3bp magyar 2,97 5,0bp Búza (€/t, Euronext) 215,00 Ezüst($/uncia) 27,92

spanyol 0,45 -1,5bp román 3,24 0,1bp Brent kőolaj Réz

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

Magyar állampapírpiaci referenciahozamok

3 h. 0,63% -2bp

6 h. 0,71% 0bp

12 h. 0,85% 4bp

3 év 1,74% 1bp

5 év 2,04% 1bp

10 év 2,97% 5bp

15 év 3,42% 1bp

változás6/2/2021

1897,61254,00

10147,5071,72
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