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Napi Monitor – Erste Bank Pénz- és Tőkepiacok – 2021. szeptember 2. 
 

 A vártnál gyengébbek lettek az ADP munkapiaci adatok az USA-ban 
 

 A Bundesbank elnöke a felfelé mutató inflációs kockázatokra figyelmeztett 
 

 Enyhén erősödött tegnap a forint az euróval szemben 

 
Nemzetközi és hazai hírek 
 
Az USA-ban az ADP munkapiaci jelentése szerint a gazdaság 374 ezer darab új munkahelyet hozott létre 
augusztusban, ami elmarad a várt 625 ezertől. Az új munkahelyek nagy része a szabadidő és vendéglátás 
szektorban jött létre. 
 
Jens Weidmann a Bundesbank elnöke szerint az EKB-nak nem szabad alábecsülnie a túlzottan magas 
infláció kockázatát. A német jegybankár ráadásul felfelé mutató inflációs kockázatokat lát. A nyilatkozat az 
elmúlt napok jegybankári felszólalásaihoz hasonlóan abba az irányba mutat, hogy a jövő csütörtöki EKB ülésen 
komoly vita várható a jegybankárok között, melynek eredményeként megkezdhetik a PEPP program szűkítését. 
Weidmann egyébként is hagyományosan a szigorúbb monetáris politika híve, így nem váratlan ez a 
megszólalása.  
 

Kötvénypiaci áttekintés 
 

Ma 12 hónapos DKJ aukciót és változó kamatozású kötvényaukciót tart az ÁKK. A másodpiacon emelkedtek a 
referenciaszintek. A 3 éves hozam 2,19%-on, az 5 éves 2,44%-on a 10 éves 3,01%-on állt.  
 
Rövid devizapiaci helyzetkép   

 
Az EURHUF 349-ről 348-ra csökkent a szerdai 
kereskedés során, az elmúlt napok 
konszolidációs tartományából azonban egyelőre 
nem sikerült kitörni. A dollár esetleges további 
gyengülése támogathatja a régiós devizákat – 
köztük a forintot is – emiatt a rövid távon a 
forintpiac is leginkább a holnapi USA-beli átfogó 
munkapiaci adatokra figyelhet majd.  

A tegnapi vártnál gyengébb  ADP foglalkoztatási 
riport új lendületet adott EURUSD-nekl Az 
árfolyamnak sikerült áttörni az 50 napos mozgó 
átlagot, és 1,1809-ről 1,1839-ig emelkedett a 
devizapár értéke.  
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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

szept. 2. 9:00 HU Termelői árindex (év/év) júl. 11.6% 14.8%

szept. 2. 14:30 US Friss munkanélküli-segély kérelmek (ezer fő/hét) aug. 353 345

szept. 2. 14:30 US Tartós munkanélküli-segély kérelmek (ezer fő/hét) aug. 2862 2808

szept. 2. 14:30 US Külkereskedelmi mérleg (milliárd dollár) júl. -75.7 -70.9

szept. 2. 15:45 US Bloomberg fogyasztói elégedettség aug. 57.2

szept. 2. 16:00 US Tartós cikkek rendelésállománya (hó/hó) júl. -0.1% -0.1%

szept. 2. 16:00 US Ipari rendelésállomány (hó/hó) júl. 1.5% 0.3%

Devizák Bankközi kamatlábak (%)

Bux 51.946,96 -0,04% EURUSD 1,1844 0,04% HUF EUR USD CHF GBP

S&P500 4.524,09 0,03% USDJPY 110,01 0,00% O/N 1,05 -0,49 0,07 -0,72 0,04

Nikkei225 28.543,51 0,33% EURHUF 347,91 -0,01% 1 hónap 1,50 -0,55 0,08 -0,73 0,05

DAX 15.824,29 -0,07% USDHUF 293,74 -0,05% 3 hónap 1,60 -0,55 0,12 -0,70 0,07

Shanghai 3.590,43 0,65% CHFHUF 321,08 0,04% 6 hónap 1,66 -0,52 0,15 -0,67 0,10

EURPLN 4,5088 0,00% 12 hónap 1,86 -0,50 0,23 -0,65 0,22

Tíz éves hozamok* (%) Nyersanyagok

USA 1,29 -1,5bp cseh 1,78 -0,7bp Kukorica Arany

német -0,37 1,0bp lengyel 1,87 4,8bp (€/t, Euronext) ($/uncia)

olasz 0,69 -1,8bp magyar 3,01 8,0bp Búza (€/t, Euronext) 242,75 Ezüst($/uncia) 24,18

spanyol 0,34 -0,1bp román 3,82 1,3bp Brent kőolaj Réz

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

Magyar állampapírpiaci referenciahozamok

3 h. 0,95% 8bp

6 h. 0,98% 2bp

12 h. 1,15% 2bp

3 év 2,19% 8bp

5 év 2,44% 6bp

10 év 3,01% 8bp

15 év 3,41% 8bp
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