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Napi Monitor – Erste Bank Pénz- és Tőkepiacok – 2021. október 21. 

 

 Amerikai munkapiaci adatokat figyel ma a piac 
 

 Lemondott a Bundesbank elnöke 
 

 Féléves csúcsát követően jött vissza a forint 

 
Nemzetközi és hazai hírek 

A WTI 83,4, a Brent típusú kőolaj viszont 85 dollár felett forgott ma reggel, miután tegnap az EIA heti 
jelentése meglepetésre 431 ezer hordó nyersolaj tartalék csökkenésről adott számot az Egyesült Államokból. Az 
előző napi API adat még a készletek bővülését mutatta a múlt héten. Ráadásul a benzinkészlet 5,37 millió 
hordóval esett, ami szintén egy negatív jel. A szaúdi olajipari miniszter szerint a nyersolajkereslet napi 600 ezer 
hordóval is nőhet, ha a tél hideg lesz az északi félgömbön. 

Váratlanul, személyes okokra hivatkozva bejelentette lemondását a Bundesbank elnöke. Jens Weidmann év 
végén távozik a német jegybank éléről. Weidmann az EKB egyik fő kritikusának számít, és egyben a legszigorúbb 
monetáris politikát támogató szakember az EU-s jegybankárok közül. Az elmúlt időszakban különösen sokszor 
fogadott meg kritikát az EKB-val szemben a magas és egyre inkább tartósnak tűnő infláció miatt.  

Gablini Gábor, a Gépjármű Márkakereskedők Országos Szövetségének elnöke szerint a chiphiány mellett 
alapanyag-ellátási problémákkal is küzdenek az autógyárak, akiknek most arról kell dönteniük, hogy a meglévő 
alapanyagkészleteket hova és hogyan osszák el, de az biztos, hogy minden terméket nem tudnak ellátni jelenleg. 
Gablini információi szerint a hazai üzemekkel rendelkező autógyártók közül az Audit és Suzukit még nem 
érte el a probléma, de a beszállítói lánc vállalkozásainál – a termelési volumen csökkenése miatt – 
országszerte kialakulóban vannak nehéz helyzetek. A szakember szerint 2022 elején kezdhet javulni a 
helyzet, de ez csak 2022 végén, 2023 elején lesz majd érezhető. 

Kötvénypiac 

 
Ma aukciót tart az ÁKK, 5, 10 és 15 éves benchmark papírokat hirdettek meg összesen 60 milliárd forint 
értékben. Szerdán stagnáltak a referenciahozamok. A 3 éves hozam 2,60%-on, az 5 éves 3,19%-on, a 10 éves 
3,83%-on állt. 

Rövid devizapiaci helyzetkép   

Az EURHUF árfolyam tegnap egészem 
363,5-ig emelkedett, ilyen magasan utoljára 
áprilisban járt az árfolyam. Ma reggelre 
viszont sikerült visszatérnie a 362,5-es 
szintre. 
 
A 30 napos mozgóátlag 1,166-os értékéig 
emelkedett az EURUSD árfolyama, 
azonban a mozgóátlag jelentette ellenállást 
egyelőre nem törte át. A befektetők az 
elmúlt napokban kockázatvállalóbbak lettek, 
ami a nyersanyag függő devizákat és az 
eurót is támogatják a dollárral szemben.  
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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. 21. 7:01 GE SAP  2021 Q3 1,01 1,34 174,0%

okt. 21. 8:00 JP Gépipari rendelésállomány (év/év) szept. 85.2% 71.9%

okt. 21. Bef-mkt US Dow  Chemical  2021 Q3 0,50 2,56

okt. 21. Bef-mkt US Valero Energy  2021 Q3 -1,14 0,93

okt. 21. 13:00 US AT&T  2021 Q3 0,55 0,79

okt. 21. 14:30 US Friss munkanélküli-segély kérelmek (ezer fő/hét) okt. 293 297

okt. 21. 14:30 US Tartós munkanélküli-segély kérelmek (ezer fő/hét) okt. 2593 2548

okt. 21. 14:30 US Philadelphiai Fed index okt. 30.7 25

okt. 21. 15:45 US Bloomberg fogyasztói elégedettség okt. 51.2

okt. 21. 16:00 US Használtlakás értékesítések (hó/hó) szept. -2% 3.61%

okt. 21. 16:00 US Leading indicators kompozit mutató szept. 0.9% 0.4%

okt. 21. 16:00 EMU Fogyasztói bizalom - előzetes okt. -4 -5

okt. 21. 20:00 US Költségvetési egyenleg (milliárd dollár) szept. -170.6 -59

okt. 21. Aft-mkt US Intel  2021 Q3 1,00 1,11

okt. 21. Aft-mkt US Snap  2021 Q3 -0,14 0,08

Devizák Bankközi kamatlábak (%)

Bux 54 393,63 0,07% EURUSD 1,1655 0,03% HUF EUR USD CHF GBP

S&P500 4 536,19 0,37% USDJPY 114,00 -0,27% O/N 1,59 -0,49 0,07 -0,70 0,04

Nikkei225 28 708,58 -1,87% EURHUF 362,44 0,11% 1 hónap 1,81 -0,56 0,09 -0,70 0,12

DAX 15 522,92 0,05% USDHUF 310,98 0,07% 3 hónap 1,97 -0,55 0,13 -0,68 0,22

Shanghai 3 584,80 -0,06% CHFHUF 338,53 0,10% 6 hónap 2,11 -0,53 0,17 -0,69 0,42

EURPLN 4,5835 0,04% 12 hónap 2,30 -0,47 0,29 -0,61 0,73

Tíz éves hozamok* (%) Nyersanyagok

USA 1,66 1,9bp cseh 2,52 -1,4bp Kukorica Arany

német -0,13 -2,0bp lengyel 2,67 -2,3bp (€/t, Euronext) ($/uncia)

olasz 0,91 -3,4bp magyar 3,83 0,0bp Búza (€/t, Euronext) 278,25 Ezüst($/uncia) 24,32

spanyol 0,50 -2,4bp román 4,82 -15,5bp Brent kőolaj Réz

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

Magyar állampapírpiaci referenciahozamok

3 h. 1,06% 0bp

6 h. 1,36% 0bp

12 h. 1,54% 1bp

3 év 2,60% 1bp

5 év 3,19% 2bp

10 év 3,83% 0bp

15 év 4,30% -1bp
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