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Napi Monitor – Erste Bank Pénz- és Tőkepiacok – 2021. szeptember 20. 
 

 

 Csődközeli helyzetben a kínai ingatlanmágnás, az Evergrande 
 

 Gyengült pénteken a forint az euróval szemben 
 

 775 millió eurós hiányt mutat a folyó fizetési mérleg egyenlege a második negyedévben 

 
Nemzetközi és hazai hírek 
 
Az elmúlt napok hírei alapján egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy az összeomlás szélén áll a kínai ingatlanpiaci 
óriás, az Evergrande. A 300 milliárd dolláros adóságállománya alatt összeroppanni készülő vállalat méreténél 
fogva nem csak a kínai gazdaságnak jelentene sokkot, de továbbgyűrűző hatásait más piacok és szektorok is 
megérezhetik. 

 
Az MNB, valamint a Fed kamatdöntését várja a hazai piac  a héten. Előbbi kedden, utóbbi szerdán tartja az ülést.  
 
Az idei év második negyedévében 775 millió eurós hiányt mutatott Magyarorszá folyó fizetési mérleg egyenlege 
az MNB adatai szerint. Ennek hátterében főként az erősödő belső kereslet és az autóipari leállások okozta 
negatív áruegyenleg áll.  
 

Kötvénypiac 

 
Pénteken némi erősödést mutattak a hosszútávú referenciahozamok. A 3 éves hozam 2,24%-on, az 5 éves 
2,62%-on a 10 éves 3,12%-on állt. 
 

Rövid devizapiaci helyzetkép   

 
Feltehetően az EKB szigorítását előrevetítő 
nyilatkozatok, valamint a DAX index esése 
következtében, reggel 9 órától kezdődően 
fokozatosan gyengült az EURHUF értéke a 
pénteki kereskedés során. Az 
árfolyamromlást az 50 napos mozgó átlag 
állította meg, így végül 350,8-ról 353-ra 
gyengült a devizapár értéke a hét utolsó 
kereskedési napján. 
 
A pesszimista tőkepiaci hangulat megemelte 
a dollár iránti keresletet, így az EURUSD 
értéke 1,1767-ről 1,1725-re csökkent a 
pénteki kereskedés során.. 
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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. 20. 8:00 GE Termelői árindex (év/év) aug. 10.4% 11.1% 12%

szept. 20. 8:30 HU Folyó fizetési mérleg (millió euró) Q2 541 -471 -775

szept. 20. 16:00 US NAHB házár index szept. 75 74

Devizák Bankközi kamatlábak (%)

Bux 52 376,91 0,09% EURUSD 1,1716 -0,08% HUF EUR USD CHF GBP

S&P500 4 432,99 -0,91% USDJPY 109,85 -0,07% O/N 1,57 -0,48 0,07 -0,72 0,04

Nikkei225 30 500,05 0,58% EURHUF 353,15 0,05% 1 hónap 1,50 -0,56 0,08 -0,69 0,05

DAX 15 490,17 -1,03% USDHUF 301,42 0,12% 3 hónap 1,62 -0,55 0,12 -0,70 0,07

Shanghai 3 613,97 0,19% CHFHUF 323,22 0,10% 6 hónap 1,68 -0,53 0,15 -0,64 0,11

EURPLN 4,5882 -0,08% 12 hónap 1,89 -0,49 0,22 -0,60 0,26

Tíz éves hozamok* (%) Nyersanyagok

USA 1,36 2,4bp cseh 1,97 6,5bp Kukorica Arany

német -0,28 2,2bp lengyel 2,04 1,6bp (€/t, Euronext) ($/uncia)

olasz 0,72 2,9bp magyar 3,12 5,0bp Búza (€/t, Euronext) 247,75 Ezüst($/uncia) 22,43

spanyol 0,35 1,6bp román 3,85 -1,2bp Brent kőolaj Réz

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

Magyar állampapírpiaci referenciahozamok

3 h. 1,09% 0bp

6 h. 1,16% 0bp

12 h. 1,50% 1bp

3 év 2,24% 5bp

5 év 2,62% 3bp

10 év 3,12% 5bp

15 év 3,54% 8bp
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1750,84218,00

9312,0074,78

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

0 év 5 év 10 év 15 év

Magyar referencia-hozamok

mailto:ebhtreasurysales@erstebank.hu

