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Napi Monitor – Erste Bank Pénz- és Tőkepiacok – 2022. január 3. 

 A forint 369-en, az irányadó kamat 4,0%-on kezdte az évet 
 

 Konjunktúra adatok a hét fókuszában 
 

 Felpattant a magyar BMI decemberben 
 
Nemzetközi és hazai hírek 
 

Az ünnepek alatt nem sok adat érkezett, de ezen a héten újra felpörögnek az események. Inflációs adatok 

érkeznek az eurózónából, az Egyesült Államokban fontos foglalkoztatottsági mutatókat közölnek, és magyar 

makrogazdasági adatközlésből sem lesz hiány. 

 

A WTI 75,9, a Brent típusú kőolaj pedig 78 dollár volt az év első kereskedési napján a közeli határidőre. A kőolaj 
ára a két ünnep között emelkedni tudott, mivel egyre erősebb az optimizmus, hogy az omikron járvány nem okoz 
olyan mértékű lezárásokat a világban, mint amire számítani lehetett korábban. Kínában is úgy tűnik, sikerül 
megfogni a koronavírus terjedését, ami főleg az észak-keleti Xian városát sújtotta. Kínában az elmúlt hetekben napi 
200 körüli új fertőzést számoltak, ami a 2021 márciusi, vuhani eset óta a legnagyobb kitörést jelenti. Az OPEC a 
héten ül össze virtuálisan, s a várakozások szerint ismét napi 400 ezer hordóval növelheti a kartell a kitermelés 
mértékét. 
 
Január elejétől fél évig Franciaország tölti be az EU elnöki tisztségét. Ennek akár az áprilisi francia választásokra 
is hatása lehet, ugyanis Macron a következő hónapokban jobban érvényesítheti Európai politikai ambícióit, ami 
növelheti népszerűségét, miközben már jelenleg is ő a legnépszerűbb elnökjelölt a felmérések alapján. 
 
Minden idők legmagasabb aktivitása volt 2021 decemberében a magyar feldolgozóiparban – derül ki az MLBKT 
hétfő reggel közzétett adatából. A társaság ugyanis azt mérte tagjai körében, hogy 64,8 pontra ugrott a novemberi 
52,2 pontról a magyar feldolgozóipari beszerzésimenedzser-index. 
 

Kötvénypiac 
 
Az állampapírok másodpiacán markánsan emelkedtek a hozamok. A 3 éves referenciahozam 4,19%-on, az 5 éves 
4,35%-on, a 10 éves pedig 4,51%-on állt. 

Rövid devizapiaci helyzetkép   

Az eurót 368,87 forinton jegyezték a 

december 31-i záráskor, hétfőn reggel hét 

órakor pedig 369,51 forinton állt a jegyzés. 

 

Az EURUSD árfolyam 1,138-on zárta 2021-

et és a dollár erősödése következtében 

1,134-ig erősödött ezidáig. 
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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

jan. 3. 9:00 HU Beszerzési menedzser index dec. 52.2 52.3 64.8

jan. 3. 9:55 GE Feldolgozóipari beszerzési menedzser index - végleges dec. 57.9 57.9

jan. 3. 10:00 EMU Feldolgozóipari beszerzési menedzser index - végleges dec. 58 58

jan. 3. 15:45 US Feldolgozóipari beszerzési menedzser index dec. 57.8 57.7

Devizák Bankközi kamatlábak (%) BIRS fixingek (%)

EURUSD 1,134 -0,23% HUF PL EUR USD CHF GBP 2 év 5,25

USDJPY 115,34 0,23% O/N 2,72 1,63 -0,50 0,06 -0,70 0,18 3 év 5,14

EURHUF 369,56 0,09% 1 hónap 4,04 2,23 -0,58 0,10 -0,75 0,19 5 év 4,86

USDHUF 325,80 0,41% 3 hónap 4,21 2,54 -0,57 0,21 -0,68 0,26 10 év 4,50

CHFHUF 356,45 0,18% 6 hónap 4,49 2,84 -0,55 0,34 -0,65 0,47 15 év 4,51

EURPLN 4,59 0,09% 12 hónap 4,68 3,13 -0,50 0,58 -0,60 0,81 20 év 4,59

Tíz éves hozamok* (%) Erste-várakozások

USA 1,51 -4,1bp cseh 2,80 -0,1bp Éves átlag 2021 2022 Év vége 2021 (tény) 2022

német -0,18 0,7bp lengyel 3,65 0,1bp GDP (%) 6,7 4,7 3 hó Bubor 4,21 3,75

olasz 1,17 1,7bp magyar 4,51 23,0bp CPI (%) 5,1 4,9 10 év hozam 4,51 4,10

spanyol 0,56 0,1bp román 5,15 -2,3bp Ipar (%) 9,5 6,5 EURHUF 369,0 350,0

*előző napi adatok (forrás: Bloomberg) Munkanélk. (%) 4,1 3,8 USDHUF 325,7 301,7

Magyar állampapír-piaci referenciahozamok
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