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Napi Monitor – Erste Bank Pénz- és Tőkepiacok – 2021. november 16. 

 

 Ma dönt a kamatokról a magyar jegybank 
  

 6,1%-kal nőtt a magyar GDP a harmadik negyedévben a KSH gyorsbecslése szerint 
 

 Gyengélkedve várja a forint a délutáni kamatdöntést 

 
Nemzetközi és hazai hírek 
 
Ma dönt a kamatokról az MNB. Várakozásunk szerint gyorsít a jegybank az eddigi 15 bázispontos lépésközön, 
és 30 bázisponttal emeli az alapkamatot, 2,10%-ra. A forint gyengélkedését és gyorsuló infációt figyelembe véve 
azonban a nagyobb emelés sem kizárt, illetve akár a kamatranszmisszió hatékonyságát növelő eszköz 
bevezetéséről is dönthet a Monetáris Tanács.  
 
Magyarország bruttó hazai terméke 2021 III. negyedévében a nyers, illetve a szezonálisan és naptárhatással 
kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint egyaránt 6,1%-kal nőtt az előző év azonos időszakához viszonyítva. 
Az előző negyedévhez képest – a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok alapján – 
a gazdaság teljesítménye 0,7%-kal emelkedett. A várakozásunk és az elemzői konszenzus 7,3%-os bővülés volt. 
A negatív meglepetést nagyban magyarázza, hogy jelentősen revideálták a korábbi adatokat. 
 
A WTI 81,6, a Brent 83 dollárig erősödött ma reggel. A piac várja a Biden kormányzat lépését a stratégiai 
tartalékok megnyitásával kapcsolatban. Bár sokak szerint ez az intézkedés azonnali áresést okozna, a kereskedő 
Vitol nem számít arra, hogy tartósan alacsonyabb olajár lehet. Az OPEC szerint a mostani túlkeresletes piac 
túlkínálatba fordulhat át a jövő évben, elsősorban az első és második negyedévben 

 
Kötvénypiac 
 
Ma 3 hónapos DKJ aukciót tart az ÁKK. A felkínált mennyiség a szokásos 15 Mrd forint lesz. A másodpiacon 
tovább folytatódott a jelentős mértékű hozamemelkedés a görbe rövidebb oldalán, melynek eredményeképpen a 
forint hozamgörbe egyre laposabbá válik. A leghosszabb lejáratokon – 10 évtől felfelé – csak mérsékelten 
változtak a szintek. A 3 éves referenciahozam 3,35%-on, az 5 éves 3,58%-on, a 10 éves 3,87%-on állt. 

Rövid devizapiaci helyzetkép   

Tegnap felülteljesítő volt a forint a régiós 
devizákhoz képest, ahogy az ellenállás 
közeléből enyhén erősödni tudott. 
Némileg a 367-es lokális csúcs alatt 
365,8-on várja a mai MNB ülést a 
devizapár. Bár az elemzők nagytöbbsége 
30 bázispontos emelést vár, de akadnak 
70,75, sőt még 90 bázispontos emelési 
előrejelzések is. Így aztán egy 30 
bázispontos emelést könnyen 
csalódásként értelmezhet a piac.  
 
Tegnap ismét erőteljese dollárerősödés 
volt tapasztalható. Az EURUSD jegyzése már 1,138-ra esett ahol utoljára 2020 júliusában járt az 
árfolyam. A fő tényező, hogy az USA-ban ismét nagyobb mértékben emelkedtek az állampapírpiaci 
hozamok, mint Európában.   
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Magyar és nemzetközi adatközlések 

 

Fontosabb árfolyamok, kamatok, előrejelzések 

 
 
 
 
 
 
 „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. 16. 8:00 UK Átlagbérek változása 3 hónap szept. 7.2% 5.6% 5.8%

nov. 16. 8:00 UK ILO munkanélküliségi ráta szept. 4.5% 4.4% 4.3%

nov. 16. 8:00 UK Munkanélküli segélykérelmek számának változása okt. -85.9 -14.9

nov. 16. 9:00 HU GDP (év/év, nyers) - előzetes Q3 17.8% 7.3% 6.1%

nov. 16. 11:00 EMU GDP (év/év, igazított) Q3 3.7% 3.7%

nov. 16. 14:00 HU MNB kamatdöntés nov. 1.8% 2.1%

nov. 16. 14:30 US Import árindex (hó/hó) okt. 9.2% 10.3%

nov. 16. 14:30 US Kiskereskedelmi forgalom (hó/hó) okt. 0.7% 1.5%

nov. 16. 15:15 US Kapacitás kihasználtság okt. 75.2% 75.9%

nov. 16. 15:15 US Ipari termelés (év/év) okt. -1.29% 0.85%

nov. 16. 16:00 US Üzleti raktárkészlet állomány szept. 0.6% 0.6%

nov. 16. 16:00 US NAHB házár index nov. 80 80

mailto:ebhtreasurysales@erstebank.hu

