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Napi Monitor – Erste Bank Pénz- és Tőkepiacok – 2021. szeptember 15. 

 Összesen 4,25 Mrd dollár értékben bocsátott ki nemzetközi devizakötvényt az ÁKK

 A vártnál alacsonyabb volt az infláció az USA-ban augusztusban

 A vártnál kisebb mértékben nőtt az ipari termelés és a kiskereskedelmi forgalom Kínában

Nemzetközi és hazai hírek 

A 10 éves dollárkötvényből végül 2,25 milliárd dollárnyi ajánlatot, a 30 évesből pedig 2 milliárd dollárnyit 
fogadott el a tegnapi nemzetközi kötvénykibocsátás keretében az ÁKK. Az érdeklődés jelentős volt, az 
összkereslet 15,5 Mrd dollárt tett ki. A hozamfelár a 10 éves kötvény esetében a 100 bázispont, a 30 éves 
kötvény esetében pedig 150 bázispont volt a megfelelő lejáratú amerikai államkötvények hozamához mérten. 

Az éves fogyasztói árindex 5,3%-kal, az alapfolyamatokat megragadó maginflációs mutató 4%-kal emelkedett 
éves alapon az USA-ban augusztusban. A havi alapú inflációs ütem (0,1%) a maginfláció esetében fél éve a 
leglassabb, és arra utalhat hogy a koronavírus-járvány utáni korlátozások feloldásával járó keresleti sokk 
árfelhajtó hatása lassan kezd kifutni.  

Kínában az ipari termelés augusztusban 5,3 százalékkal nőtt éves összevetésben. Elemzők 5,8 százalékos 
bővülést valószínűsítettek a júliusi 6,4 százalékos növekedést követően. Az augusztusi adat a leggyengébb 
növekedést tükrözte tavaly július óta. Emellett a kiskereskedelmi forgalom alakulása szintén elmaradt a 
várakozásoktól a múlt hónapban: 2,5 százalékkal nőtt éves összevetésben, szemben az elemzők által jósolt 7 
százalékkal.  

Kötvénypiac 

Ma csereaukciót tart az ÁKK. A felkínált mennyiség 3 papírból összesen 30 Mrd forint lesz. A hét második napján 
továbbra sem változtak érdemben a referenciahozamok. A 3 éves hozam 2,18%-on, az 5 éves 2,54%-on a 10 
éves 3,05%-on állt. 

Rövid devizapiaci helyzetkép 

A tegnapi nap akár piaci szünet is lehetett volna, az 
EURHUF árfolyama ugyanis kevesebb mint egy 
forintos sávban mozgott, és végül változatlan 
értéken, 349,9-en zárta a kereskedést. 

Az amerikai inflációs jelentés publikálását jelentős 
dollárgyengülés követte, az EURUSD 1,1811-ről 
egészen 1,1846-ig emelkedett. A tényadat ugyanis 
csökkentette egy esetleges gyorsabb Fed 
monetáris szigorítás valószínűségét. A nap végére 
a dollár azonban új erőre kapott, és a devizapár 
1,1803-as értéken zárta a kereskedést. 
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Külföldi és hazai adatok

Dátum Idő Ország Adat Időszak Korábbi Várt Tény

szept. 15. 1:50 JP Magánszektor gépipari rendelésállománya (év/év) júl. 18.6% 14.8% 11.1%

szept. 15. 4:00 CHN Ipari termelés (év/év) aug. 6.4% 5.8% 5.3%

szept. 15. 4:00 CHN Kiskereskedelmi forgalom (év/év) aug. 8.5% 7% 2.5%

szept. 15. 8:00 UK Fogyasztói árindex (év/év) aug. 2% 2.9% 3.2%

szept. 15. 11:00 EMU Ipari termelés (év/év) júl. 9.7% 6%

szept. 15. 13:00 US Jelzáloghitel igénylések szept. -1.9%

szept. 15. 14:30 US New  York-i feldolgozóipari beszerzési menedzser index szept. 18.3 17.9

szept. 15. 14:30 US Import árindex (hó/hó) aug. 10.2% 9.4%

szept. 15. 15:15 US Kapacitás kihasználtság aug. 76.1% 76.4%

szept. 15. 15:15 US Ipari termelés (év/év) aug. 0.9% 0.5%

Devizák Bankközi kamatlábak (%)

Bux 52.392,39 -1,00% EURUSD 1,1805 0,02% HUF EUR USD CHF GBP

S&P500 4.443,05 -0,57% USDJPY 109,52 -0,15% O/N 1,70 -0,49 0,07 -0,72 0,04

Nikkei225 30.511,71 -0,52% EURHUF 350,07 0,06% 1 hónap 1,48 -0,56 0,08 -0,73 0,05

DAX 15.722,99 0,14% USDHUF 296,54 0,07% 3 hónap 1,60 -0,55 0,12 -0,69 0,07

Shanghai 3.640,85 -0,59% CHFHUF 322,38 0,09% 6 hónap 1,65 -0,52 0,15 -0,70 0,11

EURPLN 4,5533 0,12% 12 hónap 1,86 -0,49 0,22 -0,63 0,24

Tíz éves hozamok* (%) Nyersanyagok

USA 1,28 -4,2bp cseh 1,90 1,1bp Kukorica Arany

német -0,34 -0,9bp lengyel 1,98 -1,2bp (€/t, Euronext) ($/uncia)

olasz 0,65 -4,0bp magyar 3,05 1,0bp Búza (€/t, Euronext) 243,00 Ezüst($/uncia) 23,69

spanyol 0,31 -2,3bp román 4,01 -1,3bp Brent kőolaj Réz

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

Magyar állampapírpiaci referenciahozamok
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