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Napi Monitor – Erste Bank Pénz- és Tőkepiacok – 2021. október 7. 

 

 Mindössze 1,7%-kal nőtt a német ipari termelés augusztusban 
 

 Dőltek a csúcsok szerdán az európai földgázpiacon 
 

 A lengyel jegybank is kamatot emelt  

Nemzetközi és hazai hírek 
 
Az előzetesen várt 5%-os bővülés helyett csak 1,7%-kal nőtt a német ipar kibocsátása augusztusban. Az előző 
hónaphoz viszonyítva 4%-os visszaesés következett be. 
 
Augusztusi adatokat közölt a KSH a hazai turizmusról. A belföldi vendégek által a kereskedelmi szálláshelyeken 
ltöltött éjszakák száma augusztusban 2020 azonos hónapjához viszonyítva 1,9%-kal nőtt. A külföldi vendégek által 
eltöltött éjszakák száma 2020. augusztushoz mérten 50%-kal emelkedett. 
 
Hullámvasút jellemezte a földgáztőzsdét: az irányadó holland TTF ár novemberi szállításra 126 euró/mWh n nyitott 
szerdán, majd napközben 160 euró fölé került, ezt viszont már csökkenés követett, kora délutánra 110 euró alá 
esett a jegyzésár. 
 
Új szintre lépnek a német kormányalakítási tárgyalások, ugyanis ma formálisan is megkezdi a kormányalakítási 
egyeztetéseket az SPD, a Zöldek és az FDP. Ezzel a várakozásoknak megfelelő három pártból álló koalíció jönne 
létre, amire a második világháború óta nem volt példa a német parlamentben. 

 
A románok után a lengyel jegybank is megemelte irányadó kamatát. Közép-Európa legnagyobb gazdaságai közt 
immár teljes a sor. A lengyel irányadó kamat 0,1-ről 0,5 százalékra emelkedett. A piacok reakciója sem maradt el. 
A zloty több, mint egy százalékot erősödött az euró ellenében a tegnapi záró szintjeiről: nap közben már a 4,63-
as szinten túl is járt, az emelés után már a 4,54-et közelítette. 

Kötvénypiac 

 
Ma államkötvény aukciót tart az ÁKK, 3 féle papírból a felkínált mennyiség összesen 40 milliárd forint. Tegnap 
enyhén emelkedtek a referenciahozamok. A 3 éves hozam 2,50%-on, az 5 éves 2,95%-on, a 10 éves 3,53%-on 
állt. 

Rövid devizapiaci helyzetkép   

A váratlan lengyel jegybanki lépés hatására a 
zlotyi jelentősen erősödött, míg a forint és a 
cseh korona enyhén gyengült az euróval 
szemben a negatív befektetői hangulat 
közepette. Tegnap a forint átmenetileg ismét 
360 közelében is járt a tegnap reggeli 357,8-
as árfolyamot követően. Délutánra némileg 
erősödött a forint és ma reggel 358,4-en áll az 
EURHUF jegyzése. 
 
1,155-re esett az EURUSD devizapár 
jegyzése, ezzel továbbra is kitart a dollár 
ereje. Az amerikai hozamok tegnap lejárattól 
függetlenül 1-2 bázisponttal ismét 
emelkedtek. 
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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. 7. 8:00 GE Ipari termelés (év/év) aug. 5.4% 5% 1.7%

okt. 7. 14:30 US Friss munkanélküli-segély kérelmek (ezer fő/hét) okt. 362 348

okt. 7. 14:30 US Tartós munkanélküli-segély kérelmek (ezer fő/hét) szept. 2802 2762

okt. 7. 15:45 US Bloomberg fogyasztói elégedettség okt. 54.7

Devizák Bankközi kamatlábak (%)

Bux 53 305,16 -0,12% EURUSD 1,1566 0,09% HUF EUR USD CHF GBP

S&P500 4 363,55 0,41% USDJPY 111,38 -0,03% O/N 1,03 -0,48 0,07 -0,70 0,04

Nikkei225 27 678,21 0,54% EURHUF 357,96 -0,26% 1 hónap 1,66 -0,56 0,09 -0,71 0,05

DAX 14 973,33 -1,46% USDHUF 309,49 -0,32% 3 hónap 1,80 -0,55 0,12 -0,68 0,08

Shanghai 3 568,17 0,90% CHFHUF 333,97 -0,28% 6 hónap 1,89 -0,53 0,16 -0,68 0,16

EURPLN 4,5517 0,07% 12 hónap 2,06 -0,49 0,24 -0,62 0,37

Tíz éves hozamok* (%) Nyersanyagok

USA 1,52 -0,5bp cseh 2,10 0,0bp Kukorica Arany

német -0,18 0,6bp lengyel 2,39 0,4bp (€/t, Euronext) ($/uncia)

olasz 0,89 3,2bp magyar 3,53 5,0bp Búza (€/t, Euronext) 268,25 Ezüst($/uncia) 22,75

spanyol 0,47 1,1bp román 4,49 -10,0bp Brent kőolaj Réz

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

Magyar állampapírpiaci referenciahozamok

3 h. 1,06% 0bp

6 h. 1,37% 0bp

12 h. 1,57% 0bp

3 év 2,50% 2bp

5 év 2,95% 3bp

10 év 3,53% 5bp

15 év 3,88% 3bp
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