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Napi Monitor – Erste Bank Pénz- és Tőkepiacok – 2021. július 20. 
 

 Több európai országban is kisebb mértékű járványügyi szigorításokat jelentettek be 
 

 Nem változott a kínai irányadó kamat 
 

 Kissé tovább gyengült tegnap a forint 

 
Nemzetközi és hazai hírek 
 
Európában több országban is kisebb mértékű járványügyi szigorításokat jelentettek be. Nagy-Britanniában, 
ahol tegnap oldották fel teljesen a korlátozásokat már be is jelentette Boris Johnson, hogy szeptember végétől 
csak a teljesen oltottak látogathatják majd az éjszakai szórakozóhelyeket. Hollandiában pedig ismételten az 
otthoni munkavégzést kérik azoktól a munkavállalóktól ahol ez megoldható. Belgiumban a külföldről hazatérők 
számára szigorítottak a karantén szabályokon. Pedig a Benelux államokban az egyik legmagasabb az átoltottsági 
arány az EU-n belül. 
 
Kína változatlanul hagyta az egyéves irányadó kamatát 3,85%-on. Több elemző 5 bázispontos csökkenést 
várt, miután a PBOC levágta a bankok kötelező tartalékrátáját. 
 
Japánban a fogyasztói árak 0,2%-al emelkedtek éves szinten júniusban, ami megfelelt a vártnak.  
 

Kötvénypiaci áttekintés 
 

Ma 3 hónapos DKJ aukciót tart az ÁKK. A felkínált mennyiség 15 Mrd forint lesz. A  másodpiacon kissé 
csökkentek a referenciahozamok a leghosszabb lejáratokon. A 3 éves hozam 1,78%-on, az 5 éves 2,06%-on a 10 
éves pedig 2,81%-on állt.  
 

Rövid devizapiaci helyzetkép  

 
Tegnap az EURHUF árfolyama 359,53-ról 
359,86-ig emelkedett, azaz kissé tovább 
gyengült a forint az euróval szemben. 
Napközben 360 fölött is járt a kurzus.  
Alapvetően a nemzetközi kockázatkerülő 
hangulat felerősödésével magyarázható a 
forint gyengélkedése. Ez kisebb mértékben 
hatott az EURUSD kurzusára is, ami 1,1806-
ról 1,1800-ra csökkent a hét első napján. 
 
A héten továbbra is az EKB ülésére, illetve a 
jövő keddi MNB kamatdöntő ülésre figyelhet 
a forintpiac.    
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Magyar és nemzetközi adatközlések 
 

 
 
 
Fontosabb árfolyamok, kamatok 
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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.” 

Külföldi és hazai adatok

Dátum Idő Ország Adat Időszak Korábbi Várt Tény

júl. 20. 1:30 JP Fogyasztói árindex (év/év) jún. -0.1% 0.2% 0.2%

júl. 20. 8:00 GE Termelői árindex (év/év) jún. 7.2% 8.6% 8.5%

júl. 20. 14:30 US Kiadott építési engedélyek (hó/hó) jún. -2.9% 0.7%

júl. 20. 14:30 US Megkezdett lakásépítések (hó/hó) jún. 3.6% 1.2%

júl. 20. 14:30 US Kiadott építési engedélyek (ezer/hó) jún. 1683 1696

Devizák Bankközi kamatlábak (%)

Bux 47.268,49 -1,53% EURUSD 1,1778 -0,19% HUF EUR USD CHF GBP

S&P500 4.258,49 -1,59% USDJPY 109,54 0,07% O/N 0,53 -0,48 0,09 -0,72 0,04

Nikkei225 27.388,16 -0,96% EURHUF 359,98 0,03% 1 hónap 0,90 -0,56 0,08 -0,73 0,05

DAX 15.133,20 -2,62% USDHUF 305,63 0,22% 3 hónap 1,07 -0,55 0,13 -0,73 0,08

Shanghai 3.535,08 -0,11% CHFHUF 332,62 0,11% 6 hónap 1,16 -0,52 0,15 -0,70 0,10

EURPLN 4,6008 0,08% 12 hónap 1,43 -0,49 0,24 -0,64 0,20

Tíz éves hozamok* (%) Nyersanyagok

USA 1,19 -10,2bp cseh 1,74 0,1bp Kukorica Arany

német -0,39 -3,3bp lengyel 1,51 -13,3bp (€/t, Euronext) ($/uncia)

olasz 0,71 0,5bp magyar 2,81 -3,0bp Búza (€/t, Euronext) 216,25 Ezüst($/uncia) 25,11

spanyol 0,28 -1,1bp román 3,72 -0,4bp Brent kőolaj Réz

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

Magyar állampapírpiaci referenciahozamok

3 h. 0,48% 1bp

6 h. 0,70% 0bp

12 h. 0,81% 0bp

3 év 1,78% 0bp

5 év 2,06% -1bp

10 év 2,81% -3bp

15 év 3,08% -3bp
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