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Napi Monitor – Erste Bank Pénz- és Tőkepiacok – 2022. január 5. 

 Rég látott szintre erősödött a forint tegnap 
 

 3,7% volt a munkanélküliségi ráta novemberben 
 

 50 bázisponttal nyitottak a lengyelek 
 
Nemzetközi és hazai hírek 
 

Ha 2021 az infláció feltámadása és a kamatemelések éve volt, várhatóan még inkább igaz lesz ez 2022-re. A sort 

a Lengyel Nemzeti Bank nyitotta meg: a jövő hétről előrehozott ülésén kedden 50 bázispontot tett hozzá 

referenciakamatához. Az irányadó kamat szeptemberben még 0,1 százalékon állt, rekord alacsony szinten, most 

már 2,25 százalék. Az elemzői várakozások szerint még tovább emelik, és folytatja a szigorítást a többi közép-

európai jegybank is. 

 
A munkanélküliek száma 2021 novemberében 179 ezer fő, a munkanélküliségi ráta 3,7% volt. A 2021. 
szeptember–novemberi időszakban a munkanélküliek átlagos létszáma 177 ezer fő, a munkanélküliségi ráta 3,6% 
volt. 
 
A WTI 77,0, a Brent típusú kőolaj árfolyama pedig 79,6 dollárig emelkedett a tegnapi OPEC döntés után, mely 
alapján a kartell napi 400 ezer hordóval növeli termelési kvótáit februártól. Ez azt jelenti, hogy a kőolajtermelők 
szövetsége napi 28 millió hordó olajat hozhat felszínre a jövő hónaptól, míg teljes kapacitása 32-32,5 millió 
hordó/napra tehető. A lépést támogatja Oroszország is, mely jelenleg a maximális mérték, 11 millió hordó/nap körüli 
kitermeléssel bír.  Tavaly, 2021-ben az ország 10,52 millió hordó/nap mértéket ért el. A piaci szakértők szerint a 
tényleges kihozatal bővülés kisebb mértékű lesz az OPEC részéről, mivel több tagállam olajipara már most is teljes 
kapacitáskihasználtság mellett üzemel. 
 
 

Kötvénypiac 
 
Az állampapírok másodpiacán jelentősen emelkedtek a hozamok. A 3 éves referenciahozam 4,46%-on, az 5 éves 
4,59%-on, a 10 éves pedig 4,74%-on állt. 

Rövid devizapiaci helyzetkép   

Kedden több mint egy százalékot tudott javítani a 

magyar deviza, így egy hónapja nem látott szintre 

esett az euró jegyzése. Ennek hátterében a lengyel 

kamatemelés húzódhat meg. Szerda reggel 362,6-

nál indítja a napot a forint az euróval szemben, ez 

egyelőre minimális elmozdulást jelent a tegnap esti 

szinthez képest. 

 

Az EURUSD árfolyama továbbra is a 20 és 30 

napos mozgóátlag körül alakul, jelenleg 1,132 

dollárt adnak egy euróért. 
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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. 5. 9:00 HU Munkanélküliségi ráta nov. 3.8% 3.7%

jan. 5. 9:55 GE Szolgáltatóipari beszerzési menedzser index - végleges dec. 48.4 48.4

jan. 5. 10:00 EMU Szolgáltatóipari beszerzési menedzser index - végleges dec. 53.3 53.3

jan. 5. 13:00 US Jelzáloghitel igénylések dec. -0.6% 8.5%

jan. 5. 14:15 US ADP foglalkoztatottság változása (ezer/hó) dec. 534.1 410

jan. 5. 15:45 US Beszerzési menedzser index dec. 56.9

jan. 5. 15:45 US Szolgáltatóipari beszerzési menedzser index dec. 57.5 57.5

jan. 5. 20:00 US Fed jegyzőkönyv dec.

Devizák Bankközi kamatlábak (%) BIRS fixingek (%)

EURUSD 1.130 -0.62% HUF PL EUR USD CHF GBP 2 év 5.25

USDJPY 115.94 0.75% O/N 2.73 1.69 -0.51 0.06 -0.75 0.18 3 év 5.14

EURHUF 362.65 -1.78% 1 hónap 4.04 2.30 -0.57 0.10 -0.75 0.19 5 év 4.86

USDHUF 320.94 -1.08% 3 hónap 4.23 2.59 -0.57 0.21 -0.68 0.26 10 év 4.50

CHFHUF 350.64 -1.46% 6 hónap 4.51 2.90 -0.54 0.34 -0.64 0.47 15 év 4.51

EURPLN 4.57 -0.45% 12 hónap 4.71 3.19 -0.50 0.58 -0.61 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

változás

3 hó 2.70% 0bp

6 hó 2.97% 6bp

12 hó 3.93% 47bp

3 év 4.46% 29bp

5 év 4.59% 24bp

10 év 4.74% 28bp

15 év 4.87% 19bp

20 év 4.89% 20bp
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