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Napi Monitor – Erste Bank Pénz- és Tőkepiacok – 2021. október 5. 
 
 

 Kamatdöntő ülést tart a román jegybank 
 

 Renminbiben bocsáthat ki zöld devizakötvényt a magyar állam 
 

 Két és fél éves csúcson a török infláció 

 
 
Nemzetközi és hazai hírek 
 
Évek óta első kamatemelését hajthatja végre a román jegybank, néhány hónapos késéssel csatlakozva a 
magyar és a cseh központi bankhoz. Az elemzők várakozása szerint 1,25-ről 1,50 százalékra emelkedik az 
alapkamat. Korábban csak a jövő évre várták az első szigorítást, de a román infláció elérte az 5,25%-ot és akár 
6% fölé is emelkedhet. Mindeközben ma bizalmatlansági szavazást tartanak a román parlamentben Florin Citu 
miniszterelnökről. A politikai feszültség történelmi mélypontra lökte a román lej árfolyamát az euróval szemben. 
 
Az ÁKK közlése szerint az év utolsó negyedévében sor kerülhet újabb zöld devizakötvény kibocsátásra kínai 
renminbiben a jóváhagyott nemzetközi devizakötvény keret terhére, amennyiben a szükséges szabályozói 
jóváhagyások rendelkezésre állnak és a piaci körülmények megfelelőek. A devizahitelek lehívására vonatkozó 
májusban módosított 1,3 milliárd eurós (466 milliárd forintos) terv 34%-ban teljesült az első kilenc hónapban, itt 
további hitelfelvételekkel számol az ÁKK az év végéig, azonban várhatóan a fennmaradó devizafinanszírozási 
keret nem lesz kihasználva teljes mértékben. 
 
A török statisztikai hivatal hétfőn közölte, hogy szeptemberben 19,6 százalékkal emelkedtek a fogyasztói árak 
az egy évvel korábbihoz képest, ami 2019 márciusa óta a legmagasabb érték. 
 
 

Kötvénypiac 
 

Kedden 3 hónapos DKJ aukciót tart az ÁKK, a meghirdetett mennyiség 15 milliárd forint lesz. Tegnap ismét 
jelentősebb emelkedést mutattak a referenciahozamok. A 3 éves hozam 2,48%-on, az 5 éves 2,90%-on, a 10 
éves 3,49%-on állt. 

 
 
Rövid devizapiaci helyzetkép   

 
A többi régiós devizától elszakadva erősödött 
tegnap a forint. Az EURHUF jegyzés ma reggel 
356,2-ön ál, ezzel a 200 napos mozgóátlag 
356,6-os értéke alá csökkent az árfolyam. Az 
MNB tegnap visszautasította a forint likviditást 
nyújtó swap tenderre beérkező összes 
ajánlatot.  
 
Az EURUSD tegnapi emelkedését ma reggel 
azonos mértékű csökkenés követte, így a 2 
napot együtt tekintve az árfolyam változatlanul 
1,16 közelében tartózkodik. 
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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. 5. 9:55 GE Szolgáltatóipari beszerzési menedzser index - végleges szept. 56 56

okt. 5. 10:00 UK Értékesített autók száma szept. -22%

okt. 5. 10:00 EMU Szolgáltatóipari beszerzési menedzser index - végleges szept. 56.3 56.3

okt. 5. 10:30 UK Szolgáltatóipari beszerzési menedzser index - végleges szept. 54.6 54.6

okt. 5. 12:00 US PepsiCo  2021 Q3 1,66 1,74

okt. 5. 14:30 US Külkereskedelmi mérleg (milliárd dollár) aug. -70.051 -70.75

okt. 5. 15:45 US Beszerzési menedzser index szept. 54.5

okt. 5. 15:45 US Szolgáltatóipari beszerzési menedzser index szept. 54.4 54.4

okt. 5. 16:00 US ISM szolgáltatóipari index szept. 61.7 59.9

Devizák Bankközi kamatlábak (%)

Bux 53 234,94 -0,66% EURUSD 1,1597 -0,21% HUF EUR USD CHF GBP

S&P500 4 300,46 -1,30% USDJPY 111,19 0,23% O/N 1,10 -0,49 0,07 -0,70 0,04

Nikkei225 27 822,12 -2,19% EURHUF 356,22 -0,01% 1 hónap 1,65 -0,56 0,08 -0,73 0,05

DAX 15 036,55 -0,79% USDHUF 307,17 0,21% 3 hónap 1,77 -0,55 0,13 -0,68 0,08

Shanghai 3 568,17 0,90% CHFHUF 331,54 -0,03% 6 hónap 1,86 -0,53 0,16 -0,68 0,16

EURPLN 4,5912 -0,07% 12 hónap 2,02 -0,49 0,23 -0,60 0,37

Tíz éves hozamok* (%) Nyersanyagok

USA 1,48 1,7bp cseh 2,08 2,0bp Kukorica Arany

német -0,21 1,0bp lengyel 2,26 4,4bp (€/t, Euronext) ($/uncia)

olasz 0,83 1,8bp magyar 3,49 11,0bp Búza (€/t, Euronext) 265,25 Ezüst($/uncia) 22,47

spanyol 0,44 1,3bp román 4,58 16,4bp Brent kőolaj Réz

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

Magyar állampapírpiaci referenciahozamok

3 h. 1,13% 6bp

6 h. 1,37% 0bp

12 h. 1,57% 5bp

3 év 2,48% 15bp

5 év 2,90% 14bp

10 év 3,49% 11bp

15 év 3,85% 11bp

változás2021.10.04
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