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Napi Monitor – Erste Bank Pénz- és Tőkepiacok – 2021. augusztus 9. 
 

 A vártnál erősebbek lettek a júliusi munkapiaci adatok az USA-ban 
 

 Az infláció miatt aggódik az EKB német jegybankára 
 

 A nap végére kissé gyengült pénteken a forint 

 
 
Nemzetközi és hazai hírek 
 
Az USA-ban a mezőgazdasági szektoron kívül foglalkoztatottak száma (NFP) 943 ezer fővel nőtt júliusban, 
meghaladva a piac által vártat. A munkanélküliségi ráta 5,4%-ra csökkent. Az átlagos órabérek éves szinten 4%-
kal emelkedtek.  
 
Jens Weidmann az EKB német jegybankára szerint a jegybank alulbecsüli a túlzott infláció kockázatát. A 
jegybankár egyúttal a PEPP program mihamarabbi kivezetése mellett érvelt, melynek túlzóan hosszú fenntartása 
szerinti hitelességi problémákhoz vezethet. Jens Weidmann hagyományosan a szigorúbb monetáris politika híve, 
ráadásul a német infláció 13 éves csúcson van, s a Bundesbank előrejelzése szerint év végére az 5%-os is 
megközelítheti.  
 
Kínában az export 19,3%-kal emelkedett éves szinten júliusban, ami kissé lassabb volt a piac által vártnál.  

 
Kötvénypiaci áttekintés 

 
Az állampapírok másodpiacán pénteken kissé emelkedtek a referenciaszintek, leginkább a hosszabb lejáratokon. 
A 3 éves hozam 1,87%-on, az 5 éves 2,04%-on a 10 éves pedig 2,80%-on állt.  
 
Rövid devizapiaci helyzetkép   

 
Az elmúlt napok forinterősödését követően 
péntenken kezdetben tovább erősödött, majd a 
nap második felében inkább már gyengült a 
forint. Az EURHUF devizapár  végül 354-en 
zárta a napot. A forint kisebb pénteki 
gyengülése valószínűsíthetően a dollár 
erősödésének volt köszönhető. Kivárás jöhet 
ma a piacon a holnap esedékes júliusi inflációs 
adatok előtt.  
 
Az erős USA-beli munkaerőpiaci jelentésnek 
köszönhetően 1,1834-ről egészen 1,1762-ig 
csökkent az EURUSD árfolyama.   
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Magyar és nemzetközi adatközlések 
 

 
 
Fontosabb árfolyamok, kamatok 
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Külföldi és hazai adatok

Dátum Idő Ország Adat Időszak Korábbi Várt Tény

aug. 9. 3:30 CHN Fogyasztói árindex (év/év) júl. 1.1% 0.8% 1%

aug. 9. 8:00 GE Folyó fizetési mérleg (milliárd euró) jún. 13.1 18.9 22.5

aug. 9. 8:00 GE Külkereskedelmi mérleg (milliárd euró) jún. 12.5 13.5 16.3

aug. 9. 8:00 GE Külkereskedelmi egyenleg jún. 0.4% 0.3% 1.3%

aug. 9. 11:00 HU Államháztartási egyenleg (év eleje óta, milliárd Ft) júl. -1705

Devizák Bankközi kamatlábak (%)

Bux 50.050,88 0,44% EURUSD 1,1760 -0,02% HUF EUR USD CHF GBP

S&P500 4.436,52 0,17% USDJPY 110,18 -0,06% O/N 0,99 -0,48 0,08 -0,57 0,04

Nikkei225 27.820,04 0,33% EURHUF 354,36 0,10% 1 hónap 1,20 -0,56 0,10 -0,71 0,05

DAX 15.761,45 0,11% USDHUF 301,33 0,15% 3 hónap 1,35 -0,54 0,13 -0,71 0,07

Shanghai 3.492,70 1,00% CHFHUF 329,17 0,06% 6 hónap 1,45 -0,52 0,15 -0,74 0,09

EURPLN 4,5730 0,00% 12 hónap 1,66 -0,50 0,24 -0,65 0,21

Tíz éves hozamok* (%) Nyersanyagok

USA 1,30 7,3bp cseh 1,66 0,0bp Kukorica Arany

német -0,46 4,2bp lengyel 1,79 5,3bp (€/t, Euronext) ($/uncia)

olasz 0,57 3,8bp magyar 2,80 3,0bp Búza (€/t, Euronext) 232,25 Ezüst($/uncia) 23,94

spanyol 0,24 3,6bp román 3,69 -0,3bp Brent kőolaj Réz

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

Magyar állampapírpiaci referenciahozamok

3 h. 0,65% 0bp
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15 év 3,11% 2bp
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