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Napi Monitor – Erste Bank Pénz- és Tőkepiacok – 2021. október 12. 

 

 Továbbra is magas szinteken az energiahordozók árai  
 

 DKJ aukciót tart ma az ÁKK 
 

 359-ig erősödött vissza a forint tegnap 

 
Nemzetközi és hazai hírek 
 
A WTI 80,8, a Brent 83,2 dollár volt ma reggel, ami a tegnapi árszint alatt van egy hajszállal. A piac továbbra is 
erős keresletre számít a kőolaj esetében, mivel egyre erősebb a váltás a megdrágult földgáz és kőszén piacról a 
relatíve olcsóbb kőolajra. Az európai földgázárak 88 euró/MWh szintig estek a korábbi 115 euró körül csúcsokról, 
a kínai erőművi szénárak viszont 10 éves csúcsra, 210 dollár/tonnára nőttek. 
 
Az Opel Szentgotthárd közlése szerint korrekcióra szorult ugyan az üzem az eisenach-i gyár leállása miatt, de a 
kihasználtság a csoporton belüli átrendeződéseknek köszönhetően kielégítő volt. 

A nyersanyag- és energiaárak emelkedése fokozza az inflációs nyomást: októberben már szinte biztos a 
sütőipari áremelés, januárban pedig a liszt is drágulhat. Emellett aligha lesz vége a takarmánypiaci őrületnek, 
amit az elszálló árak miatti gazdálkodói tartalékolás és a gázárrobbanás miatti uniós műtrágya-hiánnyal 
kapcsolatos aggodalmak tovább fűtenek. 

Kötvénypiac 
 

Ma 3 éves DKJ aukciót tart az ÁKK, a meghirdetett összeg 15 milliárd forint lesz. Hétfőn lényegében stagnáltak a 
referenciahozamok. A 3 éves hozam 2,52%-on, az 5 éves 2,95%-on, a 10 éves 3,54%-on állt. 

Rövid devizapiaci helyzetkép   

Július óta nem látott szintre, 361,9-ig gyengült 
tegnap az EURHUF árfolyama, azonban a 
délutáni órákban a régiós devizák erősödni 
tudtak, így 359 közelébe tért vissza. 
 
Az EURUSD árfolyam stabil maradt tegnap és 
ma reggel is. A CFTC adatai alapján a 
spekulatív dollár erősödésére nyitott pozíciók 
értéke 2 éves csúcsra emelkedett. A magas 
energiaárak miatti bizonytalanság, a 
hozamemelkedés és a stagflációs félelmek is 
egyaránt a dollárnak kedveznek.  
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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.” 

Devizák Bankközi kamatlábak (%)

Bux 54 432,56 0,88% EURUSD 1,1565 0,11% HUF EUR USD CHF GBP

S&P500 4 361,19 -0,69% USDJPY 113,14 -0,15% O/N 1,65 -0,48 0,07 -0,70 0,04

Nikkei225 28 230,61 -0,94% EURHUF 359,73 0,16% 1 hónap 1,67 -0,56 0,08 -0,73 0,06

DAX 15 199,14 -0,05% USDHUF 311,04 0,06% 3 hónap 1,83 -0,55 0,12 -0,67 0,09

Shanghai 3 525,78 -1,84% CHFHUF 335,56 -0,02% 6 hónap 1,95 -0,52 0,16 -0,66 0,19

EURPLN 4,5921 0,02% 12 hónap 2,10 -0,48 0,25 -0,55 0,45

Tíz éves hozamok* (%) Nyersanyagok

USA 1,61 0,0bp cseh 2,08 0,3bp Kukorica Arany

német -0,12 3,0bp lengyel 2,52 10,0bp (€/t, Euronext) ($/uncia)

olasz 0,92 3,9bp magyar 3,54 3,0bp Búza (€/t, Euronext) 268,50 Ezüst($/uncia) 22,67

spanyol 0,51 2,1bp román 4,77 3,7bp 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. 1,50% 0bp

3 év 2,52% 1bp

5 év 2,95% 1bp

10 év 3,54% 3bp

15 év 3,87% 2bp

változás2021.10.11
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