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Napi Monitor – Erste Bank Pénz- és Tőkepiacok – 2021. október 4. 
 
 

 13 éves csúcson az európai infláció 
 

 Közel 3 éves csúcsán az olajár 
 

 Novemberben megállapodás születhet az RRF-ről 

 
 
Nemzetközi és hazai hírek 
 
A pénteken megjelent adatok alapján 2008 óta nem látott szintre, 3,4%-ra emelkedett az inflációs ráta 
szeptemberben az eurózónában. Ez enyhén meghaladja a 3,3%-os piaci várakozást, és erőteljes gyorsulást jelent 
az augusztusi 3,0%-hoz képest. A magas infláció egyik fő komponense a magas energiaárak. Ugyanakkor a tartós 
fogyasztási cikkek is 2,3%-kal emelkedtek a gyártási és szállítási fennakadások miatt. 
 
Novemberben jóváhagyhatja az Európai Bizottság a magyar, illetve lengyel helyreállítási terveket, viszont 
jogállamisági kritériumokhoz kötik majd a kifizetéseket. 
 
A WTI 75,7, a nyugat-európai Brent pedig 78,5 dollárig emelkedett ma reggel. Az OPEC+ vezetői ma kezdik meg 
virtuális találkozójukat, melyen a fő téma, hogy mennyivel növeljék meg kőolaj termelésüket november 1-étől. 

 
Ma felfüggesztették a súlyosan eladósodott Evergrande részvényeinek kereskedését, néhány nappal azután, 
hogy egyes kötvénytulajdonosok közölték, hogy a kínai ingatlanfejlesztő rövid időn belül már második alkalommal 
nem fizetett kamatot kötvényei után. 
 
Katherine Tai Amerikai Kereskedelmi Biztos a mai napon magyar idő szerint délután 4 órakor fog beszédet tartani  
az USA és Kína kereskedelmi kapcsolatáról, ami az első alkalom lesz arra, hogy a Biden-adminisztráció 
felfedje álláspontját a két ország közti kereskedelmi kapcsolatról. Az elmúlt közel két év során Kína továbbra sem 
tartotta magát az ígéretéhez, amit még 2019 végén tett a Trump-kormányzatnak, és aminek értelmében 2020 és 
2021 között az ázsiai országnak jelentősen meg kellett volna emelnie amerikai importját. 
 
 

Kötvénypiac 

 
Pénteken ismét jelentősebb emelkedést mutattak a referenciahozamok. A 3 éves hozam 2,33%-on, az 5 éves 
2,76%-on, a 10 éves 3,38%-on állt. 

 
 
Rövid devizapiaci helyzetkép   

 
Az EU-s támogatásokról szoló pozitív hírek 
hatására tovább erősödik a magyar 
fizetőeszköz, így az EURHUF 359,4-ről 357,4-
re csökkent a pénteki kereskedés során. 
 
A meglehetősen csendes pénteki kereskedés 
során csak minimális mértékben mutatott 
elmozdulást az EURUSD árfolyama, 1,1580-
ról 1,1596-ra emelkedett a devizapár értéke. 
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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

okt. 4. 16:00 US Tartós cikkek rendelésállománya (hó/hó) aug. 1.8% 1.8%

okt. 4. 16:00 US Ipari rendelésállomány (hó/hó) aug. 0.4% 1%

Devizák Bankközi kamatlábak (%)

Bux 53 418,41 -0,32% EURUSD 1,1602 0,05% HUF EUR USD CHF GBP

S&P500 4 357,04 1,15% USDJPY 111,11 0,05% O/N 1,35 -0,49 0,07 -0,57 0,04

Nikkei225 28 444,89 -1,13% EURHUF 357,08 -0,08% 1 hónap 1,65 -0,56 0,08 -0,73 0,05

DAX 15 073,40 -0,55% USDHUF 307,77 -0,11% 3 hónap 1,76 -0,55 0,13 -0,69 0,08

Shanghai 3 568,17 0,90% CHFHUF 330,81 -0,13% 6 hónap 1,85 -0,53 0,16 -0,67 0,16

EURPLN 4,5713 -0,17% 12 hónap 2,00 -0,49 0,23 -0,61 0,37

Tíz éves hozamok* (%) Nyersanyagok

USA 1,46 -2,6bp cseh 2,08 2,0bp Kukorica Arany

német -0,22 -2,5bp lengyel 2,20 -1,3bp (€/t, Euronext) ($/uncia)

olasz 0,81 -4,6bp magyar 3,38 15,0bp Búza (€/t, Euronext) 264,25 Ezüst($/uncia) 22,49

spanyol 0,42 -3,7bp román 4,43 2,0bp Brent kőolaj Réz

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

Magyar állampapírpiaci referenciahozamok

3 h. 1,07% 0bp

6 h. 1,37% 21bp

12 h. 1,52% 1bp

3 év 2,33% 10bp

5 év 2,76% 11bp

10 év 3,38% 15bp

15 év 3,74% 12bp

változás2021.10.01
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