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Napi Monitor – Erste Bank Pénz- és Tőkepiacok – 2021. október 19. 

 

 Kamatdöntő ülést tart ma az MNB 
 

 Év végére születhet meg a megállapodás Brüsszellel 
 

 Jelentősen csökkent az európai újautópiac szeptemberben 

 
Nemzetközi és hazai hírek 
 
A mai napon tartja októberi kamatdöntő ülését tart az MNB monetáris tanácsa. A kamatemelés biztosnak vehető, 
az elemzők döntő többsége szerint 15 bázispontos emelést jelent be a jegybank a szeptemberi ütemtervnek 
megfelelően. Ezzel együtt bizonytalanságot okoznak az azóta megjelent, vártnál magasabb szeptemberi inflációs 
adatok, az emelkedő energiaárak, valamint, hogy a forint nem tud eltávolodni a 360-as lélektani szinttől az 
erősödésben. 
 
A cseh Škoda Auto egyetlen gyártószalag kivételével hétfőtől két hétre leállítja a termelést mind a három 
csehországi üzemében a globális alkatrész-, elsősorban chiphiány következtében. 

Az európai autógyártók szakmai szervezete, az ACEA azt közölte, hogy szeptemberben 718 ezer 598 új autót 
helyeztek forgalomba az EU-ban, 23,2 százalékkal kevesebbet az egy évvel korábbi 934 ezer 39 után. Júliusban 
kisebb, 19,1 százalékos éves szintű csökkentést regisztráltak. Az idei szeptemberihez hasonló alacsony 
szeptemberi eladási adatra 1995 óta nem volt példa. 

Van egy vitánk az Európai Bizottsággal, Magyarország és Lengyelország esetében rengeteg kérdése van a 
testületnek, vagyis ez a vita tartós lesz – mondta a Portfolio Budapest Economic Forum konferenciáján Varga 
Mihály. A pénzügyminiszter kiemelte, hogy fontos a fokozatosság a költségvetési hiány csökkentésében, az 
évtized közepére ismét 3 százalék körül lehet a deficit. 

Kötvénypiac 
 

Ma 3 hónapos DKJ aukciót tart az ÁKK. A meghirdetett mennyiség 15 milliárd forint lesz. A hét első napján 
jelentősen emelkedtek a referenciahozamok. A 3 éves hozam 2,40%-on, az 5 éves 2,80%-on, a 10 éves 3,60%-
on állt. 

Rövid devizapiaci helyzetkép   

A tegnapi negatív befektetői hangulatban a 
régiós devizák többsége gyengült. Ma kora 
reggel egyelőre lilikid kereskedés mellett 
viszont a forint és a zlotyi is erősödni tud. Az 
EURHUF tegnap érintette a júliusi 362,5 
forintos lokális csúcsot és onnan tudott 
visszafordulni.  
 
Az EURUSD árfolyam 1,161-ről 1,165-re 
emelkedett ma reggel, ami meglehetősen 
jelentős méretű mozgásnak tekinthető. A 
dollár azután gyengült, hogy az amerikai 
hozamok csökkentek arra a hírre, hogy a San 
Francisco-i Fed elemzése szerint az infláció 
megugrása csak átmeneti. 
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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. 19. Bef-mkt US Halliburton  2021 Q3 0,12

okt. 19. 14:00 US Philip Morris International  2021 Q3 1,54

okt. 19. 15:00 HU MNB kamatdöntés okt. 1.65% 1.8%

okt. 19. 15:30 US Kiadott építési engedélyek (hó/hó) szept. 5.6% -2.4%

okt. 19. 15:30 US Megkezdett lakásépítések (hó/hó) szept. 3.9% -0.2%

okt. 19. 15:30 US Kiadott építési engedélyek (ezer/hó) szept. 1721 1680

okt. 19. Aft-mkt GE Deutsche Börse  2021 Q3 1,34 1,66

okt. 19. 20:00 US Költségvetési egyenleg (milliárd dollár) szept. -170.6 -59

okt. 19. 23:00 US Netflix  2021 Q3 2,29

Devizák Bankközi kamatlábak (%)

Bux 54 637,92 -0,23% EURUSD 1,1648 0,33% HUF EUR USD CHF GBP

S&P500 4 486,46 0,34% USDJPY 114,04 -0,24% O/N 1,40 -0,49 0,07 -0,70 0,04

Nikkei225 29 215,52 0,65% EURHUF 360,53 -0,32% 1 hónap 1,71 -0,56 0,08 -0,71 0,07

DAX 15 474,47 -0,72% USDHUF 309,53 -0,63% 3 hónap 1,87 -0,55 0,12 -0,69 0,13

Shanghai 3 592,34 0,68% CHFHUF 336,25 -0,28% 6 hónap 2,00 -0,53 0,16 -0,70 0,27

EURPLN 4,5745 -0,30% 12 hónap 2,18 -0,48 0,28 -0,60 0,54

Tíz éves hozamok* (%) Nyersanyagok

USA 1,57 6,0bp cseh 2,32 0,2bp Kukorica Arany

német -0,19 -6,4bp lengyel 2,58 6,3bp (€/t, Euronext) ($/uncia)

olasz 0,83 -7,1bp magyar 3,69 4,0bp Búza (€/t, Euronext) 274,00 Ezüst($/uncia) 23,61

spanyol 0,44 -5,8bp román 4,96 4,3bp Brent kőolaj Réz

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

Magyar állampapírpiaci referenciahozamok

3 h. 1,06% 0bp

6 h. 1,36% -1bp

12 h. 1,50% 1bp

3 év 2,57% 4bp

5 év 3,15% 11bp

10 év 3,84% 15bp

15 év 4,29% 21bp

változás2021.10.18
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