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

 James Bullard Fed jegybankár szóba hozta a kamatemelést 
 

 A szigorúbb Fed üzenetek tovább erősítik a dollárt 
 

 Alig változott pénteken a forint árfolyama  
 

Piaci áttekintés 

 

 Vegyes irányú, de csak kisebb mértékű hozamváltozások látszottak az állampapírok másodpiacán 
pénteken. A 3 éves hozam 1,74%-on, az 5 éves 2,04%-on a 10 éves pedig 2,83%-on állt.  

 

Nemzetközi hírek 
 
A Federal Reserve egyik leglazább jegybankára, James Bullard azt nyilatkozta pénteken, hogy véleménye szerint 
már 2022 végén indokolt lenne megemelni az alapkamatot.  
 
Christine Lagarde azt mondta, a bank kormányzótanácsa jól halad a tárgyalásokkal a monetáris politika két évtizede 
alatt történő legnagyobb átalakításával. Robert Holzmann azt mondta, hogy a 2021 utánra vonatkozó inflációs 
prognózisok arra utalnak, hogy most már nincs szükség kamatemelésre. 
 

Nemzetközi piacok  
 

 Az S&P 500 Index 1,3%-os minuszban zárta a kereskedést, amivel az index közel egy hónapos mélypontra 
süllyedt.  

 

 A pénteki napot erős mínuszban zárták az európai piacok, hiszen a Euro Stoxx 50 1,8%-ot, a DAX szintén 
1,8%-ot, a FTSE 100 pedig 1,9%-ot esett. A hétfői határidős indexek ismét esést mutatnak. 

 

 Ázsiában a nap végéhez közeledve a Nikkei 225 3,7%-os mínuszban kereskedik. A térség többi piacán 
szintén negatív hangulat uralkodik. A Hang Seng és CSI 300 indexek 1,5 és 0,5%-os mínuszban 
kereskednek a nap végéhez közeledve. 

 

 Egy nappal az új iráni elnök megválasztását követően a tárgyalások ismételten megállapodás nélkül értek 
véget az atomalku kapcsán. Ez pedig azt jelenti, hogy legalábbis egyelőre, nem lesz több olaj a piacon. 
Ugyanakkor az USA-ban gőzerővel mennek a finomítók, miközben a texasi termelők 15 százalékkal 
kevesebb olajat hoznak a felszínre, mint a csúcson.  

 

 Az arany árfolyama újra emelkedésbe kezdett az után, hogy az elmúlt 15 hónap legnagyobb heti esését 
szenvedte el a múlt héten. Ugyanis a Fed szigorúbbá váló hangneme a mélybe küldte az árfolyamot, amely 
túladottá vált. Így most leginkább ennek köszönhetően emelkedik az árfolyam.  

 

 A Fed meglepően szigorú előrejelzéseinek következtében az elmúlt három nap alatt masszív csökkenésen 
ment keresztül az euró dollár árfolyama. Az RSI alapján 2020 februárja óta nem volt túladott a devizapár.  

 

 A főbb amerikai és európai határidős indexek többsége mínuszban van, egyedüli kivétel a Nasdaq. 

 
Magyar és nemzetközi adatközlések 
 

 

Külföldi és hazai adatok

Dátum Idő Ország Adat Időszak Korábbi Várt Tény

jún. 21. 8:30 HU Folyó fizetési mérleg (millió euró) Q1 184 446 541

jún. 21. 14:30 US Chicagói Fed index máj. 0.24 0.7
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Rövid forintpiaci helyzetkép  

 
Úgy látszik, a 356-os szint ismét fontos 
szerepet játszik az euró forint 
árfolyamában, ahol most ellenállásként 
funkcionálhat. Az elmúlt hetek emelkedése 
356-nál megtorpant, és már harmadik napja a 
szint körül konszolidál. Kivárás jöhet az MNB 
holnapi - nagyon várt - kamatdöntése előtt.  
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Devizák Bankközi kamatlábak (%)

Bux 48.117,72 -1,39% EURUSD 1,1878 0,12% HUF EUR USD CHF GBP

S&P500 4.166,45 -1,31% USDJPY 109,94 -0,24% O/N 0,46 -0,48 0,08 -0,57 0,04

Nikkei225 28.010,93 -3,29% EURHUF 354,73 -0,28% 1 hónap 0,80 -0,55 0,09 -0,73 0,05

DAX 15.448,04 -1,78% USDHUF 298,64 -0,41% 3 hónap 0,93 -0,54 0,13 -0,73 0,08

Shanghai 3.523,97 -0,03% CHFHUF 324,08 -0,25% 6 hónap 1,06 -0,51 0,16 -0,69 0,11

EURPLN 4,5454 -0,12% 12 hónap 1,23 -0,49 0,24 -0,62 0,18

Tíz éves hozamok* (%) Nyersanyagok

USA 1,44 -6,6bp cseh 1,64 1,8bp Kukorica Arany

német -0,20 -0,5bp lengyel 1,76 -2,6bp (€/t, Euronext) ($/uncia)

olasz 0,87 5,3bp magyar 2,83 -4,0bp Búza (€/t, Euronext) 209,25 Ezüst($/uncia) 25,97

spanyol 0,45 2,7bp román 3,30 -0,4bp Brent kőolaj Réz

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

Magyar állampapírpiaci referenciahozamok

3 h. 0,64% 0bp

6 h. 0,78% -1bp

12 h. 0,82% -1bp

3 év 1,74% -1bp

5 év 2,04% 0bp

10 év 2,83% -4bp

15 év 3,26% -2bp

változás6/18/2021
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