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 7,9%-kal nőttek a hazai bérek júliusban 
 

 Magyar bankokat minősített fel a Moody's 
 

 Tovább gyengült a forint 

 
 

Nemzetközi és hazai hírek 
 
2021 júliusában a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 433 700, a kedvezmények nélkül 
számolt nettó átlagkereset 288 400 forint volt, mindkettő 7,9%-kal volt magasabb, mint az előző év azonos 
időszakában. 
 

Egy kínai állami tulajdonban lévő pénzügyi vállalat nyújtott segítő kezet a szintén állami hátterű, rendkívül 
eladósodott Evergrande ingatlanfejlesztőnek, aminek az az eredménye, hogy az ingatlanfejlesztő rövidtávon 
mintegy 1,55 milliárd dollárnyi pénzhez jut. Ez a reménysugár 10%-os ugrást okozott az Evegrande 
részvényárfolyamában. A Reuters azt is jelezte, hogy a kínai hatóságok arra kérték az állami hátterű vállalatokat 
és ingatlanfejlesztőket, hogy vegyék meg az Evergrande bizonyos eszközeit. 
 
Az Erste Bank Zrt., a K&H Bank Rt., valamint a Raiffeisen Bank Zrt. hosszú lejáratú partnerkockázati 
osztályozásán is javított a Moody's, a korábbi Baa1-ről A3-ra, azaz a befektetésre még ajánlott alsóközép 
kategóriából a felsőközép kategóriába sorolta át a pénzintézeteket, egyúttal a hosszú lejáratú partnerkockázati 
megítélésüket is javította, Baa2-ről Baa1-re. 
 
A kedd esti Magyar Közlönyben megjelent döntés szerint a kormány 103,885 milliárd forintot vont el a 
Gazdaságújraindítási Alapból és további 8,6 milliárd forinttal csökkentette a Központi Maradványelszámolási 
Alapot. 
 

Kötvénypiac 

 
Ma csereaukciót tart az ÁKK, háromféle papírt kínálnak fel összesen 40 milliárd forint értékben. A hét második 
napján emelkedtek a referenciahozamok, különösen a 10 éves, amely 0,15 százalékponttal nőtt. Így a 3 éves 
hozam 2,27%-on, az 5 éves 2,66%-on, a 10 éves 3,29%-on állt. 

 
Rövid devizapiaci helyzetkép   

 
Az MNB eurólikviditást biztosító swap tenderei, 
amiből az első a tegnapi napon lett megkötve, 
egyelőre nem tudták megállítani a forint 
gyengülését. Az EURHUF 358-ról 359,7-re 
gyengült a keddi kereskedés során. 
 
A kockázatkerülő hangulat felerősödésének 
hatására megnövekedett a dollár iránti 
kereslet, így az EURHUF 1,1695-ről 1,1683-ra 
csökkent a keddi nap végére. 
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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. 29. 9:00 HU Átlagos bruttó béremelkedés (év/év) júl. 3.5% 8% 7.9%

szept. 29. 11:00 EMU Fogyasztói bizalom - végleges szept. -4

szept. 29. 13:00 US Jelzáloghitel igénylések szept. 4.9%

szept. 29. 16:00 US Függőben lévő lakásértékesítések (év/év) aug. -9.49% -13.8%

Devizák Bankközi kamatlábak (%)

Bux 51 446,20 0,16% EURUSD 1,1681 -0,02% HUF EUR USD CHF GBP

S&P500 4 352,63 -2,04% USDJPY 111,38 -0,11% O/N 1,94 -0,49 0,07 -0,70 0,04

Nikkei225 29 544,29 -2,12% EURHUF 359,82 0,03% 1 hónap 1,65 -0,56 0,09 -0,73 0,05

DAX 15 248,56 -2,09% USDHUF 308,05 0,05% 3 hónap 1,78 -0,54 0,13 -0,68 0,09

Shanghai 3 545,80 -1,57% CHFHUF 331,69 0,12% 6 hónap 1,85 -0,52 0,16 -0,70 0,15

EURPLN 4,6295 -0,13% 12 hónap 2,00 -0,49 0,24 -0,62 0,34

Tíz éves hozamok* (%) Nyersanyagok

USA 1,54 5,0bp cseh 1,99 0,2bp Kukorica Arany

német -0,20 2,4bp lengyel 2,12 4,9bp (€/t, Euronext) ($/uncia)

olasz 0,85 6,1bp magyar 3,29 15,0bp Búza (€/t, Euronext) 254,00 Ezüst($/uncia) 22,30

spanyol 0,44 3,1bp román 4,11 8,0bp Brent kőolaj Réz

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

Magyar állampapírpiaci referenciahozamok

3 h. 1,04% -6bp

6 h. 1,16% 1bp

12 h. 1,52% 2bp

3 év 2,27% 6bp

5 év 2,66% 7bp

10 év 3,29% 15bp

15 év 3,67% 9bp

változás2021.09.28
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