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Napi Monitor – Erste Bank Pénz- és Tőkepiacok – 2021. október 6. 

 

 4,1%-kal bővült a kiskereskedelmi forgalom augusztusban 
 

 Megtorpant az ipari termelés augusztusban 
 

 Kamatot emelt a román jegybank 

Nemzetközi és hazai hírek 
 
2021. augusztusban a kiskereskedelem forgalmának volumene a naptárhatástól megtisztítva 4,1%-kal nőtt az előző 
év azonos időszakihoz képest. Augusztusban az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 1,7, a nem 
élelmiszer-kiskereskedelemben 7,8, az üzemanyag-kiskereskedelemben 2,3%-kal emelkedett éves alapon.  
 
2021 augusztusában az ipari termelés volumene a munkanaphatástól megtisztított adatok szerint 0,6%-kal 
emelkedett. A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás 2021 júliusához képest 
2,7%-kal csökkent. A lassulás hátterében a járműipar visszafogott teljesítménye áll.  

 
A német gyáripari megrendelések augusztusban nagyon kellemetlen meglepetést okoztak, az előző hónaphoz 
képest 7,7%-kal esett vissza a rendelésállomány. Az elemzők is visszaesésre számítottak, de a 2,1%-os 
konszenzus sokkal optimistább várakozásnak bizonyult a valóságnál.  
 
A román jegybank (NBR) kedden – a magyar és a cseh jegybanki emelés után – szintén megkezdte 
kamatemelési periódusát: a várakozásoknak megfelelően 25 bázispontos emeléssel 1,5 százalékra emelte 
irányadó kamatlábát. Ez azért is időszerű volt, mert Romániában, a lengyel után az unión belül a második 
legmagasabb szintre, 5,25 százalékra emelkedett az éves infláció, ami – elemzők szerint – az év végéig tovább 
emelkedhet. Eközben elvesztette a bizalmi szavazást a román parlamentben Florin Cîţu miniszterelnök, így most 
Klaus Iohannis elnöké a döntés, hogyan találják meg az utódját a kormány élén. 
 

Kötvénypiac 

 
Tegnap stagnáltak a referenciahozamok. A 3 éves hozam 2,48%-on, az 5 éves 2,92%-on, a 10 éves 3,48%-on 
állt. 

 
Rövid devizapiaci helyzetkép   

Hiába jutott a 200 napos mozgóátlag alá az 
EURHUF árfolyama ismét felfelé vette az 
irányt. A forint mellett a lengyel zlotyi is 
gyengült. Az EURHUF árfolyam 358,4-re 
emelkedett. 
 
Az EURUSD árfolyama 1,158 alá esett. A 
dollárt támogatta az amerikai hozamok 
emelkedése, ahogy egyre inkább tartós 
inflációra számítanak a piaci szereplők. 
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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

okt. 6. 8:00 GE Ipari rendelésállomány (év/év) aug. 26.5% 16.4% 11.7%

okt. 6. 9:00 HU Ipari termelés (év/év, igazított) aug. 10.2% 3.9% 0.6%

okt. 6. 9:00 HU Kiskereskedelmi forgalom (év/év) aug. 3% 2.8% 4.1%

okt. 6. 11:00 EMU Kiskereskedelmi forgalom (év/év) aug. 3.1% 0.4%

okt. 6. 13:00 US Jelzáloghitel igénylések okt. -1.1%

okt. 6. 14:15 US ADP foglalkoztatottság változása (ezer/hó) szept. 373.6 430

Devizák Bankközi kamatlábak (%)

Bux 53 369,78 0,25% EURUSD 1,1578 -0,17% HUF EUR USD CHF GBP

S&P500 4 345,72 1,05% USDJPY 111,74 0,25% O/N 1,04 -0,48 0,07 -0,70 0,04

Nikkei225 27 528,87 -1,05% EURHUF 358,45 0,19% 1 hónap 1,65 -0,57 0,08 -0,79 0,05

DAX 15 194,49 1,05% USDHUF 309,58 0,37% 3 hónap 1,79 -0,55 0,13 -0,68 0,08

Shanghai 3 568,17 0,90% CHFHUF 332,94 0,18% 6 hónap 1,88 -0,53 0,16 -0,67 0,17

EURPLN 4,6115 0,14% 12 hónap 2,04 -0,49 0,23 -0,61 0,37

Tíz éves hozamok* (%) Nyersanyagok

USA 1,53 4,7bp cseh 2,10 0,0bp Kukorica Arany

német -0,19 2,6bp lengyel 2,25 -0,7bp (€/t, Euronext) ($/uncia)

olasz 0,86 3,0bp magyar 3,48 -1,0bp Búza (€/t, Euronext) 262,75 Ezüst($/uncia) 22,46

spanyol 0,46 2,3bp román 4,59 1,7bp Brent kőolaj Réz

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

Magyar állampapírpiaci referenciahozamok
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