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Napi Monitor – Erste Bank Pénz- és Tőkepiacok – 2022. január 11. 

 25 bázispontos a januári román emelés 
 

 4%-kal nőtt a vendégéjszakák száma 2021. január-novemberben 
 

 Már 358-nál forint 
 
Nemzetközi és hazai hírek 
 

A várt 50 bázispont helyett csak 25 bázisponttal, 2,0%-ra emelte az alapkamatot a Román Nemzeti Bank. (BNR). 
A múlt héten Varsó nyitotta a világ és a közép-európai régió idei kamatemeléseit, 50 bázispontos szigorítással, és 
várhatóan folytatja a tavaly megkezdett emeléseket Budapest és Prága is. 
 
A belföldi vendégek által a kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött éjszakák száma – elsősorban a járványügyi 
korlátozások bevezetése miatti alacsony bázis következtében – novemberben 2020 azonos hónapjához viszonyítva 
több mint két és félszeresére nőtt, azonban 36%-kal elmaradt a Covid19-járvány kitörése előtti, 2019. novemberi 
értéktől. A külföldi vendégek által eltöltött éjszakák száma nyolcszorosára emelkedett, de még így is 43%-kal 
kevesebb volt a 2019 azonos időszakinál. Így 2021. január-novemberben a kereskedelmi szálláshelyek 4%-kal 
több, összesen 14 millió vendégéjszakát regisztráltak. A belföldi vendégek 0,8, a külföldiek 12%-kal több (9,9, illetve 
4,2 millió) vendégéjszakát töltöttek a kereskedelmi szálláshelyeken. 
 
A WTI 79, a Brent 81 dollár volt ma reggel a közeli határidőre. A piac figyeli, hogy Kína miként lép fel a koronavírus 
járvánnyal szemben: egyelőre marad a nulla fertőzött politika, miután tegnap az 5 millió Anyang városát zárták le a 
hatóságok, mivel több omikronnal fertőzött lakos találtak. A várakozások szerint az ország ezt az irányt fogja 
folytatni a februári téli olimpiai játékokig. A lezárások jelentős kiesést okozhatnak az olajkeresletben, főleg ha több 
nagyvárost kell egyszerre ellenőrizni. 
 
Az EKB vezető közgazdásza, Philip Lane ismét megerősítette, hogy nagyon valószínűtlen, hogy idén kamatot 
emeljen az Európai Központi Bank. Ezt azzal indokolta, hogy a jegybank előrejelzése alapján 2023-ban és 2024-
ben is a 2%-os jegybanki cél alatt alakulhat az infláció az Eurózónában. 
 

Kötvénypiac 
 
Ma DKJ aukciót tart az ÁKK, a meghirdetett mennyiség 20 milliárd forint lesz. Az állampapírok másodpiacán vegyes 
képet mutattak a hozamok tegnap: a rövidoldaliak csökkentek, míg  a hosszúak enyhén emelkedtek. A 12 hónapos 
ugyanakkor nagyot ugrott és jelenleg 4,03%-on áll. A 3 éves referenciahozam 4,48%-on, az 5 éves 4,54%-on, a 10 
éves pedig 4,70%-on állt. 

Rövid devizapiaci helyzetkép   

A forint euróval szembeni árfolyama először 357,3-ig 

erősödött, majd 359,6-ig gyengült, végül körülbelül 

félúton, 358,5-ön zárt tegnap. 

 

Az euró 1,135-ön kezdte a hétfőt, 1,128-ig csökkent, 
végül 1,133-on zárt. A dollar erősödését az EKB-s 
vezetők továbbra is visszafogott kommunikációja is 
segíthette. 
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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. 11. 11:00 HU Államháztartási egyenleg (év eleje óta, milliárd Ft) dec. -3931.3

Devizák Bankközi kamatlábak (%) BIRS fixingek (%)

EURUSD 1.134 -0.29% HUF PL EUR USD CHF GBP 2 év 5.25

USDJPY 115.18 0.09% O/N 2.49 1.95 -0.51 0.07 -0.57 0.18 3 év 5.14

EURHUF 358.13 -3.00% 1 hónap 4.02 2.35 -0.56 0.11 -0.75 0.25 5 év 4.86

USDHUF 315.91 -2.64% 3 hónap 4.25 2.69 -0.57 0.24 -0.64 0.49 10 év 4.50

CHFHUF 341.26 -4.09% 6 hónap 4.54 3.04 -0.53 0.38 -0.67 0.81 15 év 4.51

EURPLN 4.54 -0.96% 12 hónap 4.74 3.33 -0.49 0.66 -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

változás

3 hó 2.93% 0bp

6 hó 3.15% 6bp

12 hó 4.00% 47bp

3 év 4.48% -2bp

5 év 4.54% -8bp

10 év 4.70% 1bp

15 év 4.89% 5bp

20 év 4.91% 5bp
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