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Napi Monitor – Erste Bank Pénz- és Tőkepiacok – 2021. szeptember 24. 
 

 

 A vártnál kedvezőtlenebbek lettek az USA-beli heti munkapiaci adatok 
 

 Váratlanul kamatot vágott a török jegybank 
 

 Tovább gyengélkedik a forint 

 
Nemzetközi és hazai hírek 
 

Az USA-ban a heti friss munkanélküli-segély kérelmek száma a vártnál nagyobb lett, s 351 ezerre emelkedett, 
a várakozás 320 ezer volt. A tartós kérelmek száma 2,8 millió volt.  
 
Christine Lagarde, az EKB elnöke a CNBC-nek nyilatkozva arról beszélt, hogy folyamatosan monitorozzák az 
Evergrande körüli eseményeket. Ugyanakkor véleménye szerint Európának meglehetősen limitált közvetlen 
kitettsége van a kínai ingatlanfejlesztő felé. Az inflációs folyamatokkal kapcsolatban ismét az átmeneti jellegre 
utalt Lagarde, az emelkedő energiaárakat és a német átmeneti alacsonyabb ÁFA kivezetésének áremelő hatását 
kiemelve. 
 
Vasárnap tartják a német választásokat, ahol várhatóan szoros verseny lesz a CDU/CSU és az SPD között a 
közvéleménykutatások alapján, így hosszan elnyúló kormányalakítás várható. 
 
A brit jegybank a vártnak megfelelően nem változtatott a monetáris kondíciókon. Azonban a magas infláció 
miatt változott a jegybanki kommunikáció, megnyitva a novemberi kamatemelés lehetőségét. A jegybankon belül 
egyetértés van arról, hogy a monetáris szigorítást a kamat emelésével kell kezdeni, és ezt követően jöhet az 
eszközvásárlási program visszafogása, várhatóan az év végén. 
 
A török jegybank tegnap váratlanul 100 bázisponttal 18%-ra csökkentette az alapkamatot.  
 

Kötvénypiac 

 
Viszonylag jól sikerültek a tegnapi forintkötvény-aukciók. Az ÁKK mindhárom papírból valamelyest többet 
fogadott el az előzetesen tervezettnél, így összesen 67,5 Mrd forint értékben bocsátott ki az 5, a 10, illetve a 15 
éves papírból. Az átlaghozam rendre 2,53%, 3,05% és 3,52% lett. A másodpiacon tegnap vegyes irányú, de 
csak kisebb mértékű változások látszottak a referenciaszintekben. A 3 éves hozam 2,09%-on, az 5 éves 2,54%-
on, a 10 éves 3,07%-on állt.  

 
Rövid devizapiaci helyzetkép   

 
Tovább gyengélkedik a forint, az EURHUF 
kurzusa tegnap a nyitó 355,2-ról  356,1-re 
emelkedett zárásra. A ma nap sem indult jól a 
forint számára, hiszen a reggeli órákban 357 
fölé is emelkedett a kurzus.  
Az elkövetkező időszakban a forintlikviditás 
csökkentése lehet a fókuszban, s amennyiben 
a jegybanknak sikerül ezen a téren 
eredményeket elérnie, a mostaninál erősebb 
szinten konszolidálódhat a kurzus. Jövő héten 
mindenesetre ismét jönnek az eurólikviditást 
nyújtó swap tenderek.  
 
A nemzetközi devizapiacon az EURUSD 
árfolyama továbbra is 1,17 felett jár valamivel. 
A Fed szerdai bejelentései végül is nem hoztak nagy változásokat.  
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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. 24. 1:30 JP Fogyasztói árindex (év/év) aug. -0.3% -0.3% -0.4%

szept. 24. 2:30 JP Feldolgozóipari beszerzési menedzser index szept. 52.7 51.2

szept. 24. 10:00 GE IFO üzleti hangulatindex szept. 99.4 99

szept. 24. 16:00 US Újlakás építések (hó/hó) aug. 1% 1%

szept. 24. 16:00 US Újlakás értékesítések (ezer/hó) aug. 708 715

Devizák Bankközi kamatlábak (%)

Bux 51.946,86 1,26% EURUSD 1,1736 -0,03% HUF EUR USD CHF GBP

S&P500 4.448,98 1,21% USDJPY 110,54 0,19% O/N 1,68 -0,48 0,07 -0,70 0,04

Nikkei225 30.248,81 2,06% EURHUF 356,30 0,04% 1 hónap 1,65 -0,56 0,08 -0,73 0,05

DAX 15.643,97 0,88% USDHUF 303,58 0,06% 3 hónap 1,74 -0,54 0,13 -0,68 0,07

Shanghai 3.628,06 -0,39% CHFHUF 328,01 -0,04% 6 hónap 1,80 -0,53 0,16 -0,64 0,11

EURPLN 4,6100 -0,04% 12 hónap 1,98 -0,50 0,23 -0,59 0,26

Tíz éves hozamok* (%) Nyersanyagok

USA 1,43 13,0bp cseh 1,94 -4,3bp Kukorica Arany

német -0,26 6,6bp lengyel 2,02 6,0bp (€/t, Euronext) ($/uncia)

olasz 0,72 5,7bp magyar 3,07 0,0bp Búza (€/t, Euronext) 252,00 Ezüst($/uncia) 22,73

spanyol 0,37 6,3bp román 3,89 0,4bp Brent kőolaj Réz

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

Magyar állampapírpiaci referenciahozamok

3 h. 1,10% -1bp

6 h. 1,15% 0bp

12 h. 1,50% 1bp

3 év 2,19% -1bp

5 év 2,54% -4bp

10 év 3,07% 0bp

15 év 3,54% -1bp
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