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Napi Monitor – Erste Bank Pénz- és Tőkepiacok – 2021. október 25. 

 

 Csütörtökön és pénteken válik izgalmassá a hét 
 

 77,4%-ra csökkent a GDP-arányos magyar államadósság 
 

 364 felett kezdte a hetet a forint 

 
Nemzetközi és hazai hírek 

Csütörtökön elindul a dömping. Idehaza a KSH közzéteszi a szeptemberi munkanélküliségi adatokat, de nem ez 
lesz a legfontosabb esemény aznap. Az EKB csütörtökön tartja az októberi kamatdöntő ülését, de itt nagy 
változásra nem számíthatunk. A sajtótájékoztatóval egyidőben közzéteszik a harmadik negyedéves amerikai 
GDP-adatot. Pénteken is nagyon fontos eseményekre kerül sor. Idehaza az augusztusi kereseti adatok válnak 
nyilvánossá, Európában pedig egymás után érkeznek a növekedési adatok: előbb a francia, majd a német, utána 
az olasz, végül pedig a teljes valutaövezet harmadik negyedéves GDP-adatának előzetes becslését is 
megismerjük. A GDP-adattal nincs vége a hétnek: előbb az euróövezet októberi inflációs adatát ismerjük meg, 
majd a Fed által árgus szemekkel figyelt személyes fogyasztási árindex érkezik. 

Idén a második negyedévben 77,4 százalékra mérséklődött a magyar államadósság GDP-arányos értéke, az 
előző negyedévi 80,8 százalék után – közölte az Eurostat. A nyers adatok szerint a harmadik egymást követő 
negyedévben mérséklődött a bruttó hazai termékkel arányos deficit azt követően, hogy az előző negyedévi 6,8 
százalék után ezúttal 2,5 százalékon állt a mutató. A szezonálisan kiigazított adatok továbbra is jókora hiányt 
mutatnak, a 8,5 százalékos deficit a második legmagasabb volt az unióban. 

Októberben négyhónapos stagnálás közeli állapota után új lendületet vett a GKI konjunktúraindexének 
emelkedése, s kétéves csúcsára került. Az üzleti várakozások 2019 májusában voltak utoljára ilyen kedvezőek, a 
fogyasztói várakozások pedig háromhónapos romlás után visszaemelkedtek idei júniusi szintjükre. 

Kötvénypiac 

 
Pénteken minimálisan emelkedtek a referenciahozamok. A 3 éves hozam 2,61%-on, az 5 éves 3,18%-on, a 10 
éves 3,83%-on állt. 

Rövid devizapiaci helyzetkép   

Pénteken nem volt jelentősebb mozgás a 
régiós devizapiacon. A forint enyhén 
gyengült az euróval szemben. Az EURHUF 
tovább közelített a 365-ös szinthez és 
364,7-en zárt pénteken a devizapár. A 
Bloomberg adatai alapján ma reggel egy 
pillanatig járt 359 alatt is az EURHUF 
árfolyam, azonban ez valamiféle hibának 
tűnik, semmint tényleges forint 
erősödésnek, hiszen az egész csak 
mindössze egyetlen pillanatig tartott, majd 
ismét 364 fölött kereskedtek a devizapárral. 
 
Tovább folytatódott pénteken és ma reggel 
is az EURUSD emelkedése. Ma reggel már 
1,166 közelében kereskednek a 
devizapárral, ezáltal sikerült a 30 napos 
mozgóátlag áttörése. Az euró erősödése mögött elsősorban a nemzetközi hangulat javulása áll.  
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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. 25. 10:00 GE IFO üzleti hangulatindex okt. 98,80 98,00

okt. 25. 14:30 US Chicagói Fed index szept. 0,29 0,20

okt. 25. Aft-mkt US Facebook 2021 Q3 2,71 3,17

Devizák Bankközi kamatlábak (%)

Bux 55.254,39 0,24% EURUSD 1,1658 0,13% HUF EUR USD CHF GBP

S&P500 4.544,90 -0,11% USDJPY 113,53 0,03% O/N 1,73 -0,49 0,07 -0,74 0,04

Nikkei225 28.613,49 -0,66% EURHUF 364,23 -0,13% 1 hónap 1,82 -0,56 0,09 -0,83 0,12

DAX 15.542,98 0,46% USDHUF 312,43 -0,22% 3 hónap 2,00 -0,55 0,12 -0,68 0,20

Shanghai 3.597,10 0,40% CHFHUF 341,24 -0,16% 6 hónap 2,15 -0,53 0,17 -0,67 0,41

EURPLN 4,6038 0,02% 12 hónap 2,35 -0,47 0,32 -0,50 0,72

Tíz éves hozamok* (%) Nyersanyagok

USA 1,63 -6,9bp cseh 2,51 -0,7bp Kukorica Arany

német -0,10 2,4bp lengyel 2,77 6,0bp (€/t, Euronext) ($/uncia)

olasz 1,00 5,8bp magyar 3,83 4,0bp Búza (€/t, Euronext) 275,00 Ezüst($/uncia) 24,47

spanyol 0,53 0,4bp román 4,82 1,9bp Brent kőolaj Réz

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

Magyar állampapírpiaci referenciahozamok

3 h. 1,06% 0bp

6 h. 1,31% -1bp

12 h. 1,54% 0bp

3 év 2,61% 1bp

5 év 3,18% 2bp

10 év 3,83% 4bp

15 év 4,28% 4bp

változás10/22/2021
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