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Napi Monitor – Erste Bank Pénz- és Tőkepiacok – 2021. november 8. 

 

 Inflációs adatokra figyelünk a héten 
  

 Eltűnt az árukereskedelmi többlet szeptemberben 
 

 Mérsékelten erősödött pénteken a forint az euróval szemben 

 
Nemzetközi és hazai hírek 
 
Az USA-ban az átfogó havi munkapiaci adatok a vártnál jobban alakultak. A gazdaság 531 ezer új 
munkahelyet generált a mezőgazdasági szektoron kívül októberben, felülmúlva a 450 ezres várakozást. A 
munkanélküliségi ráta 4,6%-ra csökkent, míg az órabérek 4,9%-kal emelkedtek éves összehasonlításban.  
 
Szokatlannak és egyben átmenetinek nevezte a jelenlegi inflációs folyamatokat az EKB vezető közgazdásza 
Philip Lane. Szerinte nincs jele annak, hogy a mostani infláció krónikus lenne és szerinte a jelenlegi magas 
inflációt nem szabad összehasonlítani a 70-es, 80-as évekkel, mert a mostani helyzet teljesen más. A 
közgazdász szerint a mostani meglepően magas inflációt a gyors gazdasági visszapattanás és a szűk termelési 
keresztmetszetek együttesen okozzák, de jövőre le fog csengeni a magas infláció. Egyúttal azt is hozzátette, 
hogy középtávú időszakot vizsgálva még mindig túlságosan alacsony az infláció mértéke. Így szerinte kár lenne 
túlreagálni a mostani magas inflációt. 
  
A vártnál erősebb lett a pénteken megjelent szeptemberi eurozónás kiskereskedelmi adat. Az előző havi 
stagnálást követően 2,5%-kal nőtt a fogyasztás, a várt 1,5%-os emelkedéssel szemben. 
 
A KSH közleménye alapján 2021 szeptemberében az export euróban számított értéke 0,6%-kal kisebb, az 
importé 12%-kal nagyobb volt az előző év azonos időszakinál. A termék-külkereskedelmi egyenleg 1,2 milliárd 
euróval romlott, így mindössze 1,3 millió eurót tett ki. A markáns visszaesés hátterében a szeptemberben is 
gyengén teljesítő autóipar állhatott. 
 
Kedden jelenik meg a fogyasztói árak októberi alakulásának adata és a kereskedelmi szálláshelyek 
szeptemberi forgalma. 
 

Kötvénypiac 

Pénteken emelkedtek a hosszabb oldali referenciahozamok. A 3 éves hozam 2,60%-on, az 5 éves 3,23%-on, a 
10 éves 3,89%-on állt. 

 

Rövid devizapiaci helyzetkép   

Pénteken is tovább erősödött a cseh korona 
a kamatemelést követően és magával húzta 
a régiós devizákat is. Az EURHUF a 30 
napos mozgóátlagról próbál lefordulni, 
egyelőre úgy tűnik sikerrel. Ma reggel 358,8-
on jegyzik az EURHUF devizapárt. 
 
Az EURUSD árfolyamában pénteken és ma 
reggel sem történt jelentősebb 
árfolyamváltozás. A devizapárt ma reggel 
1,157 környékén jegyzik. 
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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

nov. 8. 9:00 HU Külkereskedelmi mérleg (millió euró) - előzetes szept. -751 1.3

Devizák Bankközi kamatlábak (%)

Bux 55.099,88 -1,48% EURUSD 1,1560 -0,06% HUF EUR USD CHF GBP

S&P500 4.697,53 0,37% USDJPY 113,56 0,13% O/N 1,38 -0,49 0,07 -0,71 0,04

Nikkei225 29.507,05 -0,35% EURHUF 359,04 0,03% 1 hónap 1,83 -0,57 0,09 -0,78 0,05

DAX 16.054,36 0,15% USDHUF 310,58 0,10% 3 hónap 2,06 -0,57 0,14 -0,68 0,10

Shanghai 3.498,63 0,20% CHFHUF 339,68 -0,13% 6 hónap 2,21 -0,54 0,22 -0,73 0,27

EURPLN 4,5942 -0,08% 12 hónap 2,46 -0,50 0,36 -0,67 0,57

Tíz éves hozamok* (%) Nyersanyagok

USA 1,45 -7,5bp cseh 2,64 -1,1bp Kukorica Arany

német -0,28 -5,6bp lengyel 2,85 -5,6bp (€/t, Euronext) ($/uncia)

olasz 0,88 -5,7bp magyar 3,89 3,0bp Búza (€/t, Euronext) 287,75 Ezüst($/uncia) 24,20

spanyol 0,40 -6,0bp román 4,92 -0,4bp Brent kőolaj Réz

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

Magyar állampapírpiaci referenciahozamok

3 h. 1,39% 0bp

6 h. 1,42% 14bp

12 h. 1,74% 4bp

3 év 2,60% 8bp

5 év 3,23% 9bp

10 év 3,89% 3bp

15 év 4,20% 6bp

változás11/5/2021
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