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Napi Monitor – Erste Bank Pénz- és Tőkepiacok – 2021. szeptember 16. 
 

 1 milliárd euró értékben bocsátott ki nemzetközi devizakötvényt az ÁKK tegnap 
 

 0,4%-kal bővült az ipari termelés az USA-ban augusztusban 
 

 A vártnál nagyobb mértékben, 7,7%-kal nőtt az ipari termelés az eurózónában júliusban 

 
Nemzetközi és hazai hírek 
 
A keddi sikeres dollárkötvény kibocsátást követően a tegnapi eurókötvény-kibocsátás kapcsán is jelentős volt az 
érdeklődés, s az összes vételi ajánlat 4,5 milliárd euró fölé ment, azaz jócskán túljegyezték a kötvényt. Végül az  
1 milliárd EUR összegű, 7 éves futamidejű, 0,125%-os fix kamatot fizető sorozat hozama 0,326% lett. Az ÁKK 
szerint a kötvény kuponja az eddigi legalacsonyabb, amelyet a magyar állam elért az EUR kibocsátásai során. A 
forrásokat a gazdaság újraindítására és a beruházások támogatására fordítaná a kormány. 
 
Augusztusban 0,4 százalékra lassult az előző havi 0,8 százalékról az ipari termelés növekedési üteme az 
Egyesült Államokban, elsősorban a hurrikánok bányaipari termelést visszafogó hatása miatt. 
 
2021 júliusában a hazai építőipari termelés volumene 22,5%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. Az épületek 
építése 21,1, az egyéb építményeké 25,4%-kal magasabb volt a 2020. júliusi alacsony bázisnál. 
 
Az előzetesen vártnál lényegesen magasabb dinamikát mutatott az eurózóna ipari termelése júliusban. Éves 
alapon 7,7%-os, havi összevetésben 1,5%-os növekedést mértek.  
 

Kötvénypiac 
 

Ma 12 hónapos DKJ aukciót és változó kamatozású kötvényaukciót tart az ÁKK . A felkínált mennyiség 20, illetve 
15 Mrd forint lesz. Szerdán továbbra sem változtak érdemben a referenciahozamok. A 3 éves hozam 2,18%-on, 
az 5 éves 2,58%-on a 10 éves 3,07%-on állt. 

 
Rövid devizapiaci helyzetkép   

  
A jelek szerint az MNB swap piaci 
beavatkozásának sikerül megállítani az előző 
napok forintgyengülését. Az EURHUF 
árfolyama 349,9-ről 349-re csökkent a 
szerdai kereskedés során, azaz valamelyest 
erősödött a forint.  
 
Az EURUSD tovább folytatta az elmúlt napok 
oldalazását, 1,1803-ról 1,1817-re emelkedett 
a devizapár értéke. 
  

mailto:ebhtreasurysales@erstebank.hu


 

   
Az Erste Pénz- és Tőkepiacok  

munkatársainak elérhetőségei: 
Tel.: +36 1 237 8200      

Email: ebhtreasurysales@erstebank.hu 

    
2 

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. 16. 1:50 JP Export (év/év) aug. 37% 34.1% 26.2%

szept. 16. 1:50 JP Import (év/év) aug. 28.5% 40% 44.7%

szept. 16. 14:30 US Friss munkanélküli-segély kérelmek (ezer fő/hét) szept. 310 322.5

szept. 16. 14:30 US Tartós munkanélküli-segély kérelmek (ezer fő/hét) szept. 2783 2740

szept. 16. 14:30 US Philadelphiai Fed index szept. 19.4 18.95

szept. 16. 14:30 US Kiskereskedelmi forgalom (hó/hó) aug. -1.1% -0.7%

szept. 16. 15:45 US Bloomberg fogyasztói elégedettség szept. 57.9

szept. 16. 16:00 US Üzleti raktárkészlet állomány júl. 0.8% 0.5%

Devizák Bankközi kamatlábak (%)

Bux 52.317,91 -0,14% EURUSD 1,1804 -0,11% HUF EUR USD CHF GBP

S&P500 4.480,70 0,85% USDJPY 109,31 -0,06% O/N 1,69 -0,48 0,07 -0,57 0,04

Nikkei225 30.323,34 -0,62% EURHUF 349,02 0,02% 1 hónap 1,49 -0,56 0,08 -0,73 0,05

DAX 15.616,00 -0,68% USDHUF 295,68 0,11% 3 hónap 1,60 -0,54 0,12 -0,69 0,07

Shanghai 3.619,86 -0,99% CHFHUF 321,05 0,00% 6 hónap 1,66 -0,52 0,15 -0,65 0,11

EURPLN 4,5612 -0,11% 12 hónap 1,86 -0,49 0,22 -0,61 0,25

Tíz éves hozamok* (%) Nyersanyagok

USA 1,30 1,5bp cseh 1,90 1,1bp Kukorica Arany

német -0,31 3,4bp lengyel 1,98 -0,5bp (€/t, Euronext) ($/uncia)

olasz 0,70 5,5bp magyar 3,07 2,0bp Búza (€/t, Euronext) 248,50 Ezüst($/uncia) 23,64

spanyol 0,34 3,9bp román 3,94 -6,2bp Brent kőolaj Réz

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

Magyar állampapírpiaci referenciahozamok

3 h. 1,09% -1bp

6 h. 1,16% 0bp

12 h. 1,48% -1bp

3 év 2,18% 0bp

5 év 2,58% 4bp

10 év 3,07% 2bp

15 év 3,46% 2bp

változás9/15/2021
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