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Napi Monitor – Erste Bank Pénz- és Tőkepiacok – 2021. szeptember 6. 
 

 Elmaradtak a várttól az USA-beli augusztusi munkapiaci adatok 
 

 A vártnál jobban alakultak a német ipari megrendelések 
 

 Tovább erősödött pénteken a forint 

 
Nemzetközi és hazai hírek 
 
Az USA-ban a  várt 725 ezer helyett csak 235 ezer új munkahely jött létre a mezőgazdasági szektoron kívül 
augusztusban. A munkanélküliségi ráta a vártnak megfelelően 5,2%-ra csökkent, a bérek pedig éves szinten 
4,3%-kal emelkedtek. Az adat hatására a Fed a szeptemberi ülésén valószínűleg még nem fogja nyilvánosságra 
hozni eszközvásárlások visszafogására vonatkozó terveit.  
 
Júliusban a német gépipari megrendelések 24,4%-kal bővültek év/év alapon, ami enyhe lassulás az előző havi 
26,2%-hoz képest, de felülmúlja a 18,9%-os növekedési várakozást. Az adat kedvező előjel a holnap esedékes 
júliusi ipari termelési adatok előtt.  

 
Kötvénypiaci áttekintés 

 
A hét utolsó napján lényegében változatlan szinten maradtak a referenciahozamok. A 3 éves hozam 2,20%-on, 
az 5 éves 2,46%-on a 10 éves 3,01%-on állt.  
 
Rövid devizapiaci helyzetkép   

 

A pénteki kereskedés során 348,5-ről 347,6-

ra csökkent az EURHUF árfolyama, azaz 
tovább erősödött a forint. A zárószint közel  
három hónapos mélypontnak számít az 
EURHUF devizapár tekintetében. A mai 
nyitásban is tartja magát a kurzus, 
lényegében a pénteki szinteken. A héten a 
forintpiac is leginkább az EKB csütörtöki 
ülésére figyelhet majd.  
 
A vártnál gyengébb USA-beli munkaerőpiaci 
adatok dollárgyengülést hoztak pénteken, a 
kereskedés végére azonban nem tudta 
tartani az euró az emelkedést és 
gyakorlatilag változatlan értéken zárt az 
EURUSD devizapár árfolyama. 
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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

szept. 6. 8:00 GE Ipari rendelésállomány (év/év) júl. 54.9% 18.9% 26.5%

szept. 6. 10:00 UK Értékesített autók száma aug. -29.5%

szept. 6. 15:30 US Kereskedési szünnap (USA)

Devizák Bankközi kamatlábak (%)

Bux 52.634,21 0,73% EURUSD 1,1861 -0,16% HUF EUR USD CHF GBP

S&P500 4.535,43 -0,03% USDJPY 109,92 0,19% O/N 1,13 -0,48 0,07 -0,57 0,04

Nikkei225 29.659,89 1,83% EURHUF 347,38 -0,06% 1 hónap 1,50 -0,55 0,08 -0,73 0,05

DAX 15.833,39 0,33% USDHUF 292,86 0,15% 3 hónap 1,60 -0,55 0,12 -0,68 0,06

Shanghai 3.621,86 1,12% CHFHUF 319,70 -0,13% 6 hónap 1,65 -0,52 0,15 -0,72 0,10

EURPLN 4,5213 0,34% 12 hónap 1,85 -0,50 0,22 -0,64 0,22

Tíz éves hozamok* (%) Nyersanyagok

USA 1,32 3,9bp cseh 1,79 0,5bp Kukorica Arany

német -0,36 2,4bp lengyel 1,95 -3,3bp (€/t, Euronext) ($/uncia)

olasz 0,71 3,7bp magyar 3,01 -1,0bp Búza (€/t, Euronext) 244,50 Ezüst($/uncia) 24,78

spanyol 0,34 2,2bp román 3,98 1,8bp Brent kőolaj Réz

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

Magyar állampapírpiaci referenciahozamok

3 h. 1,12% 0bp

6 h. 1,15% 4bp

12 h. 1,49% -3bp

3 év 2,20% -1bp

5 év 2,46% 0bp

10 év 3,01% -1bp

15 év 3,41% 0bp

változás9/3/2021
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