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Napi Monitor – Erste Bank Pénz- és Tőkepiacok – 2021. augusztus 31. 
 

 3,4%-ra nőtt a német infláció augusztusban 
 

 Itthon 10,8%-kal nőttek éves szinten a beruházások a második negyedévben 
 

 Erősödött tegnap a forint az euróval szemben 

 
Nemzetközi és hazai hírek 
 
3,4%-ra ugrott az augusztusi német harmonizált infláció a korábbi 3,1%-ról. Az infláció gyorsulása megfelelt a 
várakozásoknak, elsődleges okai az energiaár növekedés, az ÁFA miatti bázishatás, illetve az ellátási láncokban 
tapasztalható fennakadások voltak. 

Francois Villeroy de Galhau francia jegybankelnök és az EKB kormányzótanácsának a tagja ismét megerősítette, 
hogy szeptemberben valószínűleg még nem fognak dönteni a PEPP program jövőjéről, ami márciusig biztosan 
folytatódik. A havi 80 milliárd eurós vásárlási volumenről azonban ismét dönteniük szükséges és Villeroy szavai 
arra utaltak, hogy akár a havi vásárlási összeg csökkentése is elképzelhető. A piac már eddig is arra számított, 
hogy októbertől az eddigi 80 milliárd euróról 65 milliárd euróra csökken a PEPP vásárlások összege, és a 
következő hónapokban fokozatosan további 5-5 milliárd euróval csökkentik a vásárlások összegét. 

Kínában a feldolgozóipari beszerzési menedzser index értéke 50,1 pont lett augusztusban, kissé elmaradva 50,2 
pontos várakozástól. A szolgáltatóipari beszerzési menedzser index pedig 47,5 pontra mérséklődött augusztusban 
a júliusi 53,3 pontról, s ezzel a bővülés/visszaesés határát jelző 50 pont alá került.  

 
A KSH közleménye szerint júniusban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 3,5%-kal 
nőtt éves szinten. Az átlagkereset visszafogottabb éves növekedési ütemét bázishatás befolyásolta, mivel tavaly 
júniusban osztották ki az egészségügyi dolgozók egyszeri, rendkívüli juttatását. A rendszeres (prémium, jutalom, 
egyhavi különjuttatás nélkül számított) átlagkereset 7,7%-kal nőtt éves szinten.  
 
A KSH közleménye szerint a második negyedévben a nemzetgazdasági beruházások volumene éves szinten 
10,8%-kal bővült. Elsősorban a feldolgozóiparban és a szolgáltatásban tevékenykedő vállalkozások 
gépberuházásai növelték a teljesítményt. A beruházások szezonálisan kiigazított tárgyidőszaki volumene az előző 
negyedévhez viszonyítva 3,6%-kal emelkedett.  

 
Kötvénypiaci áttekintés 

 
Ma 3 hónapos DKJ aukciót tart az ÁKK. A felkínált mennyiség 15 Mrd forint lesz. A másodpiacon nem változtak 
tegnap érdemben a referenciaszintek. A 3 éves hozam 2,13%-on, az 5 éves 2,38%-on a 10 éves 2,93%-on állt.  
 
Rövid devizapiaci helyzetkép   

 
349,2-ről 348,3-ra csökkent az EURHUF 
árfolyama a hét első kereskedési napján, azaz 
enyhén erősödött a forint az euróval szemben. 
A hét további részében elsősorban a 
nemzetközi piaci eseményekre figyelhet a 
forintpiac is.  
 
A hétfői kereskedés során gyakorlatilag 
változatlan maradt az euró-dollár árfolyama. A 
devizapár értéke 1,1795-ről 1,1797-re 
emelkedett. 
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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. 31. 1:30 JP Munkanélküliségi ráta júl. 2.9% 2.9% 2.8%

aug. 31. 1:50 JP Ipari termelés (év/év) júl. 23% 11.2% 11.6%

aug. 31. 1:50 JP Ipari termelés (hó/hó) júl. 6.5% -2.5% -1.5%

aug. 31. 3:00 CHN Feldolgozóipari beszerzési menedzser index aug. 50.4 50.2 50.1

aug. 31. 3:00 CHN Szolgáltatóipari beszerzési menedzser index aug. 53.3 52 47.5

aug. 31. 9:00 HU Átlagos bruttó béremelkedés (év/év) jún. 8.2% 3.5%

aug. 31. 9:55 GE Munkanélküliségi ráta aug. 5.7% 5.6%

aug. 31. 9:55 GE Munkanélküliek számának változása (ezer fő) aug. -91 -40

aug. 31. 10:00 IT GDP (év/év, igazított) Q2 17.3% 17.3%

aug. 31. 11:00 EMU Fogyasztói árindex (év/év) aug. 2.2% 2.7%

aug. 31. 15:45 US Chicagói beszerzési menedzser index aug. 73.4 68

aug. 31. 16:00 US Conference Board fogyasztói bizalmi index aug. 129.1 123

Devizák Bankközi kamatlábak (%)

Bux 51.602,58 1,05% EURUSD 1,1824 0,23% HUF EUR USD CHF GBP

S&P500 4.528,79 0,43% USDJPY 109,88 -0,04% O/N 1,04 -0,49 0,08 -0,72 0,04

Nikkei225 28.089,54 1,08% EURHUF 348,13 -0,06% 1 hónap 1,49 -0,56 0,09 -0,73 0,05

DAX 15.887,31 0,22% USDHUF 294,42 -0,29% 3 hónap 1,60 -0,55 0,12 -0,70 0,07

Shanghai 3.535,94 0,22% CHFHUF 321,58 -0,11% 6 hónap 1,66 -0,53 0,15 -0,68 0,10

EURPLN 4,5603 -0,03% 12 hónap 1,86 -0,50 0,24 -0,63 0,23

Tíz éves hozamok* (%) Nyersanyagok

USA 1,28 -2,9bp cseh 1,79 -0,4bp Kukorica Arany

német -0,44 -1,6bp lengyel 1,77 -1,5bp (€/t, Euronext) ($/uncia)

olasz 0,61 -2,2bp magyar 2,93 -1,0bp Búza (€/t, Euronext) 246,75 Ezüst($/uncia) 24,15

spanyol 0,28 -1,8bp román 3,80 0,9bp Brent kőolaj Réz

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

Magyar állampapírpiaci referenciahozamok
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