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Napi Monitor – Erste Bank Pénz- és Tőkepiacok – 2022. január 10. 

 Inflációs adatokra és régiós jegybankokra figyelünk a héten 
 

 81 millió euró volt a árukülkereskedelmi egyenleg novemberben 
 

 359-nél kezdi a hetet a forint 
 
Nemzetközi és hazai hírek 
 

A lengyel jegybank után – amely múlt kedden folytatta kamatemeléseit – ismét összeülnek a régióban egy központi 
bank döntéshozói, ezúttal Bukarestben. Az elemzők az 1,75 százalékos irányadó kamat 25 bázispontos emelésére 
számítanak. Ezzel a román jegybank még mindig jelentősen elmaradna a régiós társak tavaly nyáron kezdődött 
kamatemeléseinek ütemétől, nem véletlen, hogy a lej a legrosszabbul teljesítő deviza a térségben. 
 
2021. novemberben az export euróban számított értéke 7,7, az importé 14%-kal nagyobb volt az előző év azonos 
időszakinál. A termék-külkereskedelmi egyenleg 526 millió euróval romlott. 81 millió euró volt a termék-
külkereskedelmi többlet novemberben. 
 
A WTI 79, a Brent 81,3 dollár volt ma reggel a közeli határidőkre. A nyersolaj árára elsősorban a líbiai és a kazak 
termelési hírek hatottak: úgy tűnik, mindkét országban emelkedik ismét a termelés volumene az ideiglenes kiesést 
követően. Líbiában az egyik legfontosabb vezeték karbantartása miatt kellett leállítani az El Sharara mezőt, míg 
Kazahsztánban a kialakult polgárháborús helyzet akasztotta meg a termelést a tengizi mezőn egy rövid ideig. A 
piac továbbra is optimista a kilátásokkal kapcsolatban, az omikron variáns kínai terjedése ellenére az OPEC 
júniusra a kereslet élénkülésére számít. 
 
Cipruson fedezték fel a koronavírus új variánsát, mely a delta és az omikron tulajdonságait ötvözi. Az új mutációról 
egyelőre nem tudni sokat, így azt sem lehet megmondani, mennyire lesz veszélyes a világra. 
 

Kötvénypiac 
 
Az állampapírok másodpiacán többségben stagnáltak a hozamok. A 12 hónapos ugyanakkor nagyot ugrott és 
jelenleg 4,03%-on áll. A 3 éves referenciahozam 4,50%-on, az 5 éves 4,62%-on, a 10 éves pedig 4,69%-on állt. 

Rövid devizapiaci helyzetkép   

A forint a múlt héten egészen 358,8-ig 

erősödött a tavalyi utolsó kereskedési nap 

369,2-es szintjéről. A régiós devizák 

többsége erősödött, de a forint így is 

fellülteljesjtő volt.  

 

Az euró 1,133 dollárra gyengült a péntek 
esti 1,135 dollárról. 
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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. 10. 9:00 HU Külkereskedelmi mérleg (millió euró) - előzetes nov. -302 81

jan. 10. 11:00 EMU Munkanélküliségi ráta nov. 7.3% 7.2%

Devizák Bankközi kamatlábak (%) BIRS fixingek (%)

EURUSD 1.136 -0.09% HUF PL EUR USD CHF GBP 2 év 5.25

USDJPY 115.56 0.42% O/N 2.49 2.00 -0.51 0.07 -0.57 0.18 3 év 5.14

EURHUF 358.82 -2.81% 1 hónap 4.03 2.34 -0.57 0.11 -0.75 0.25 5 év 4.86

USDHUF 315.64 -2.72% 3 hónap 4.26 2.63 -0.58 0.24 -0.68 0.49 10 év 4.50

CHFHUF 343.97 -3.33% 6 hónap 4.54 2.98 -0.54 0.38 -0.67 0.81 15 év 4.51

EURPLN 4.55 -0.88% 12 hónap 4.74 3.27 -0.49 0.66 -0.59 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 2.93% 0bp

6 hó 3.15% 6bp

12 hó 4.03% 47bp

3 év 4.50% -1bp

5 év 4.62% -1bp

10 év 4.69% 1bp

15 év 4.84% -1bp

20 év 4.86% 0bp
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