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Napi Monitor – Erste Bank Pénz- és Tőkepiacok – 2021. augusztus 4. 
 

 Nőtt a kínai Caixin szolgáltatói index júliusban 
 

 Itthon 5,8%-kal nőtt a kiskereskedelmi forgalom júniusban éves szinten 
 

 Kissé erősödött tegnap a forint 

 
Nemzetközi és hazai hírek 
 
A delta variáns terjedése egyre inkább aggasztja a döntéshozókat az USA-ban. Egyre több államban és városban 
vezetik vissza a maszk használatának kötelezettségét, tegnap pl. New-York-ban a beltéri tevékenységekhez. Aki 
már be van, oltva annak nem kell maszkot használni, mivel az oltottságot is ösztönznék ezzel az intézkedéssel. 
New-York lakosságának a 45% még nincs beoltva.  
 
A kínai Caixin szolgáltatói beszerzési menedzser index értéke júliusban 54,9 pontra emelkedett a júniusi 50,3 
pontról. A várakozás 50,5 pont volt. 
 
A KSH közleménye szerint júniusban a kiskereskedelmi forgalom volumene a naptárhatástól megtisztított 
adatok szerint 5,8%-kal nőtt éves szinten. Az adat kedvezőbb lett a vártnál. Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű 
vegyes üzletekben 7,2, a nem élelmiszer-kiskereskedelemben 3, az üzemanyag-kiskereskedelemben pedig 
8,6%-kal nőtt a naptárhatástól megtisztított volumenindex az előző év azonos időszakához képest.  

 
Kötvénypiaci áttekintés 

 
Ma csereaukciókat tart az ÁKK, összesen 30 Mrd forint értékben. Az állampapírok másodpiacán továbbra sem 
változtak jelentősebben a referenciaszintek. A 3 éves hozam 1,85%-on, az 5 éves 2,04%-on a 10 éves pedig 
2,81%-on állt.  
 
Rövid devizapiaci helyzetkép   

 
Tegnap délelőtt erősödött, délután 
azonban inkább már gyengült a forint az 
euróval szemben. A zárás 355,7-nél 
történt, napi szinten kissé erősödött a 
forint. Egyelőre úgy tűnik, maradhat a trend 
nélküli kereskedés, s a forintpiac is a 
nemzetközi hírekre figyelhet leginkább.  
 
Az EURUSD kisebb csökkenéssel, 1,1860-
on zárta a kereskedést tegnap. Kisebb 
emelkedés látható ma reggel a 
devizapárban, a piac vélhetően az USA-
beli munkapiaci adatokra koncentrál majd 
leginkább a hét hátralévő részében.  
 

  

mailto:ebhtreasurysales@erstebank.hu


 

   
Az Erste Pénz- és Tőkepiacok  

munkatársainak elérhetőségei: 
Tel.: +36 1 237 8200      

Email: ebhtreasurysales@erstebank.hu 

    
2 

Magyar és nemzetközi adatközlések 
 

 
 
Fontosabb árfolyamok, kamatok 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 „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.” 

Külföldi és hazai adatok

Dátum Idő Ország Adat Időszak Korábbi Várt Tény

aug. 4. 3:45 CHN Caixin szolgáltatói beszerzési menedzser index júl. 50.3 50.5 54.9

aug. 4. 9:00 HU Kiskereskedelmi forgalom (év/év) jún. 5.8% 4% 5.8%

aug. 4. 9:55 GE Szolgáltatóipari beszerzési menedzser index - végleges júl. 62.2 62.2

aug. 4. 10:00 EMU Szolgáltatóipari beszerzési menedzser index - végleges júl. 60.4 60.4

aug. 4. 10:30 UK Szolgáltatóipari beszerzési menedzser index - végleges júl. 57.8 57.8

aug. 4. 11:00 EMU Kiskereskedelmi forgalom (év/év) jún. 9% 4.4%

aug. 4. 13:00 US Jelzáloghitel igénylések júl. 5.7%

aug. 4. 14:15 US ADP foglalkoztatottság változása (ezer/hó) júl. 691.5 682.5

aug. 4. 15:45 US Beszerzési menedzser index júl. 59.7

aug. 4. 15:45 US Szolgáltatóipari beszerzési menedzser index júl. 59.8 59.8

aug. 4. 16:00 US ISM szolgáltatóipari index júl. 60.1 60.5

Devizák Bankközi kamatlábak (%)

Bux 49.315,61 0,56% EURUSD 1,1871 0,06% HUF EUR USD CHF GBP

S&P500 4.423,15 0,82% USDJPY 109,10 0,06% O/N 0,92 -0,48 0,08 -0,57 0,04

Nikkei225 27.584,08 -0,21% EURHUF 355,51 -0,05% 1 hónap 1,20 -0,56 0,09 -0,73 0,06

DAX 15.555,08 -0,09% USDHUF 299,48 -0,11% 3 hónap 1,35 -0,55 0,12 -0,70 0,07

Shanghai 3.473,35 0,74% CHFHUF 331,34 -0,08% 6 hónap 1,44 -0,53 0,16 -0,72 0,09

EURPLN 4,5535 -0,02% 12 hónap 1,64 -0,51 0,23 -0,64 0,19

Tíz éves hozamok* (%) Nyersanyagok

USA 1,17 -0,5bp cseh 1,66 -1,5bp Kukorica Arany

német -0,48 0,5bp lengyel 1,67 1,6bp (€/t, Euronext) ($/uncia)

olasz 0,57 -0,6bp magyar 2,81 -1,0bp Búza (€/t, Euronext) 230,00 Ezüst($/uncia) 25,68

spanyol 0,23 -0,1bp román 3,69 -0,1bp Brent kőolaj Réz

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

Magyar állampapírpiaci referenciahozamok

3 h. 0,67% 2bp

6 h. 0,73% 0bp

12 h. 0,87% 0bp

3 év 1,85% 1bp

5 év 2,04% 0bp

10 év 2,81% -1bp

15 év 3,12% -1bp
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