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 4,0% volt a munkanélküliségi ráta augusztusban 
 

 Már az EKB is egyre jobban aggódik az infláció miatt 
 

 Többen levágták Kína GDP növekedési előrejelzését 

 
Nemzetközi és hazai hírek 
 
A piac által várt 3,7% helyett némi meglepetésre 4,0% volt a munkanélküliségi ráta augusztusban. Emellett 
foglalkoztatottsági adatokat is közölt a KSH, mely szerint 2021. június–augusztusi időszakban a foglalkoztatottak 
átlagos létszáma 4 millió 659 ezer főt tett ki, ami 40 ezer fővel több, mint az előző év azonos időszakában. A hazai 
elsődleges munkaerőpiacon nőtt, a külföldön dolgozók körében csökkent a foglalkoztatottság. 
 

Az Evergrande részvénye magára talált, hiszen több, mint 5%-kal kereskedik feljebb, miután a pekingi központi 
bank közleménye szerint a fogyasztók védelmét ígéri a lakáspiacon. A piac ezt talán úgy értelmezi, hogy mégsem 
hagyják csődbe menni az eladósodott vállalatot. A következő fontos határidő a szerdán esedékes 47,5 millió 
dolláros kötvény kupon kifizetés lesz. 
 
Lehetséges, hogy az eurózóna inflációja meghaladhatja az EKB jelenlegi előrejelzéseit, és ettől egyre többen 
tartanak a jegybankon belül - mondta Christine Lagarde elnök, aki hozzátette: összességében ennek mégis kevés 
jelét látják jelenleg, és továbbra is arra számítanak, hogy az áremelkedés üteme középtávon a jegybanki cél alatt 
lesz. 
 
A Nomura vezető közgazdásza levágta Kína GDP növekedési előrejelzését az idei évre 8,2%-ról, 7,7%-ra. Miután 
a gyárak leálltak, hogy megfeleljenek a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésére vonatkozó célkitűzéseknek a 
közgazdász úgy látha, hogy a növekedési ütem csökkenni fog. A Fitch is csökkentette növekedési kilátásait múlt 
héten 8,4%-ról, 8,1%-ra, arra hivatkozva, hogy az ingatlanpiac lassulása nyomást helyez a belföldi keresletre. A 
Goldman Sachs is levágta Kína növekedési kilátásait 2021-re és jelenleg már csak 7,8%-os GDP növekedést vár 
idén, ami elmarad a korábbi 8,2%-os növekedési előrejelzéstől. 
 

Kötvénypiac 

 
Ma 3 hónapos DKJ aukciót tart az ÁKK. A meghirdetett mennyiség 15 milliárd forint lesz. A hét első napján 
stagnáltak a referenciahozamok. A 3 éves hozam 2,21%-on, az 5 éves 2,59%-on, a 10 éves 3,14%-on állt. 

 
Rövid devizapiaci helyzetkép   

 
A tegnapi kereskedés során a 200 napos mozgó 
átlag fölé gyengült az EURHUF árfolyama. 
Szeptember 28 és 30 között az MNB eurólikviditást 
biztosító swap ügyleteket fog kötni a piaci 
szereplőkkel, amik növelik az euró kínálatát és 
ezáltal gátat szabhatnak a forint további 
gyengülésének. 
 
A hét első napján 1,1720-ról 1,1695-re csökkent az 
EURUSD értéke, ami részben az amerikai rövid 
hozamok emelkedésének köszönhető. 
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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. 28. 3:30 CHN Ipari vállalatok profittömege aug. 16.4% 10.1%

szept. 28. 16:00 US Conference Board fogyasztói bizalmi index szept. 113,80 115,00

szept. 28. 16:00 US Richmondi Fed feldolgozóipari index szept. 9,00 10,00

szept. 29. 9:00 HU Munkanélküliségi ráta aug. 3.9% 3.7% 4.0%

Devizák Bankközi kamatlábak (%)

Bux 51 365,99 -0,17% EURUSD 1,1683 -0,10% HUF EUR USD CHF GBP

S&P500 4 443,11 -0,28% USDJPY 111,30 0,27% O/N 1,97 -0,48 0,07 -0,70 0,04

Nikkei225 30 183,96 -0,19% EURHUF 358,39 0,11% 1 hónap 1,65 -0,56 0,09 -0,73 0,05

DAX 15 573,88 0,27% USDHUF 306,76 0,22% 3 hónap 1,77 -0,54 0,13 -0,69 0,09

Shanghai 3 595,45 0,35% CHFHUF 330,54 -0,02% 6 hónap 1,84 -0,52 0,16 -0,67 0,15

EURPLN 4,5994 0,03% 12 hónap 2,00 -0,49 0,23 -0,60 0,34

Tíz éves hozamok* (%) Nyersanyagok

USA 1,49 3,6bp cseh 1,99 2,9bp Kukorica Arany

német -0,22 0,5bp lengyel 2,07 3,0bp (€/t, Euronext) ($/uncia)

olasz 0,79 1,3bp magyar 3,14 2,0bp Búza (€/t, Euronext) 253,25 Ezüst($/uncia) 22,48

spanyol 0,41 0,2bp román 4,03 3,6bp Brent kőolaj Réz

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

Magyar állampapírpiaci referenciahozamok

3 h. 1,10% 0bp

6 h. 1,15% 0bp

12 h. 1,50% 0bp

3 év 2,21% -1bp

5 év 2,59% 1bp

10 év 3,14% 2bp

15 év 3,58% 0bp
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