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 14,4%-kal emelkedtek a hazai ipari termelői árak augusztusban 
 

 Tovább gyengült a forint 
 

 Áramhiány fékezi a kínai feldolgozóipart 

 
 

Nemzetközi és hazai hírek 
 
2021 augusztusában az ipari termelői árak átlagosan 14,4%-kal magasabbak voltak, mint egy évvel korábban. 
Az előző hónaphoz viszonyítva 0,4%-os a növekedés. Az áremelkedés ütemét elsősorban a nyers-, az alap- és 
az üzemanyagok drágulása, valamint a forint euróval szembeni árfolyamváltozása befolyásolta. 
 
A csütörtökön közölt adatok szerint a nemzeti statisztikai hivatal, valamint a Kínai Logisztikai és Beszerzési 
Szövetség (CFLP) által számított feldolgozóipari beszerzésimenedzser-index (BMI) 49,6 pontra csúszott vissza 
szeptemberben. A magas energiaigényű ágazatokra negatív hatást gyakoroltak a villamosáram-kvóták. A kínai 
ipar lassulása a Magyarország számára kulcsfontosságú piacokon is éreztetheti negatív hatását. 
 
Az Európai Bizottság hazánkra vonatkozó bizalmi indikátora (ESI) az augusztusi 110,7-ről 110,2-re mérséklődött 
az idei év kilencedik hónapjában. A szeptemberi megtorpanás az ipari és a fogyasztói alindex csökkenésének 
tudható be.  
 

Kötvénypiac 

 
Csütörtökön 12 hónapos DKJ és 30 éves zöldkötvény-aukciót tart az ÁKK 20-20 milliárd forint értékben. Tegnap 
némileg mérséklődtek a referenciahozamok. A 3 éves hozam 2,24%-on, az 5 éves 2,64%-on, a 10 éves 3,23%-
on állt. 

 
Rövid devizapiaci helyzetkép   

 
A régiós devizáktól elszakadva gyengült a forint 
az euróval szemben a tegnapi kereskedésben. 
Ma reggel 360,2-n jegyzik az EURHUF 
devizapárt. Az MNB ma is euró likviditást nyújtó 
swap tendert tart, megkönnyítve ezzel a bankok 
negyedév végi mérlegalkalmazkodását.  
 
1,16-ra csökkent az EURUSD jegyzése a 
tegnapi kereskedés végére, míg tegnap reggel 
még 1,168 fölött jegyezték a devizapárt. A 
jelentős dollár erősödésben szerepet játszott, 
hogy decemberig megoldódni látszik az USA 
költségvetésének a helyzete, és a negyedév 
végi flow-k is a dollárt támogatták. 
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Magyar és nemzetközi adatközlések 
 

 
 
Fontosabb árfolyamok, kamatok 
 

 
 
 
 
 

Külföldi és hazai adatok

Dátum Idő Ország Adat Időszak Korábbi Várt Tény

szept. 30. 1:50 JP Ipari termelés (év/év) aug. 11.6% 12.1% 9.3%

szept. 30. 1:50 JP Ipari termelés (hó/hó) aug. -1.5% -0.5% -3.2%

szept. 30. 1:50 JP Kiskereskedelmi forgalom (év/év) aug. 2.4% -1% -3.2%

szept. 30. 3:00 CHN Feldolgozóipari beszerzési menedzser index szept. 50.1 50 49.6

szept. 30. 3:00 CHN Szolgáltatóipari beszerzési menedzser index szept. 47.5 49.8 53.2

szept. 30. 3:45 CHN Caixin feldolgozóipari beszerzési menedzser index szept. 49.2 49.5 50

szept. 30. 8:00 UK Folyó f izetési mérleg (milliárd font) Q2 -12.828 -15.745 -8.605

szept. 30. 8:00 UK GDP (év/év) - végleges Q2 -6.1% 22.2% 23.6%

szept. 30. 9:00 HU Termelői árindex (év/év) aug. 14.8% 14.4%

szept. 30. 9:55 GE Munkanélküliségi ráta szept. 5.5% 5.5%

szept. 30. 9:55 GE Munkanélküliek számának változása (ezer fő) szept. -53 -37

szept. 30. 11:00 EMU Munkanélküliségi ráta aug. 7.6% 7.5%

szept. 30. 14:00 GE Fogyasztói árindex (év/év) - előzetes szept. 3.9% 4.2%

szept. 30. 14:30 US GDP (negyedév/negyedév, évesített) - végleges Q2 6.6% 6.6%

szept. 30. 14:30 US Friss munkanélküli-segély kérelmek (ezer fő/hét) szept. 351 330

szept. 30. 14:30 US Tartós munkanélküli-segély kérelmek (ezer fő/hét) szept. 2845 2790

szept. 30. 15:45 US Bloomberg fogyasztói elégedettség szept. 56.3

szept. 30. 15:45 US Chicagói beszerzési menedzser index szept. 66.8 65

Devizák Bankközi kamatlábak (%)

Bux 52 004,60 1,09% EURUSD 1,1603 0,04% HUF EUR USD CHF GBP

S&P500 4 359,46 0,16% USDJPY 111,94 -0,02% O/N 1,90 -0,49 0,07 -0,57 0,04

Nikkei225 29 452,66 -0,31% EURHUF 359,96 -0,08% 1 hónap 1,65 -0,56 0,08 -0,70 0,05

DAX 15 365,27 0,77% USDHUF 310,25 -0,13% 3 hónap 1,77 -0,54 0,13 -0,68 0,09

Shanghai 3 569,98 0,95% CHFHUF 332,12 -0,07% 6 hónap 1,85 -0,52 0,16 -0,68 0,16

EURPLN 4,6186 -0,32% 12 hónap 2,00 -0,49 0,24 -0,61 0,35

Tíz éves hozamok* (%) Nyersanyagok

USA 1,52 -2,1bp cseh 1,98 -0,6bp Kukorica Arany

német -0,21 -1,4bp lengyel 2,15 3,0bp (€/t, Euronext) ($/uncia)

olasz 0,82 -3,1bp magyar 3,23 -6,0bp Búza (€/t, Euronext) 256,00 Ezüst($/uncia) 21,56

spanyol 0,44 -0,4bp román 4,13 2,0bp Brent kőolaj Réz

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

Magyar állampapírpiaci referenciahozamok

3 h. 1,03% -1bp

6 h. 1,16% 0bp
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 „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.” 
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