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Napi Monitor – Erste Bank Pénz- és Tőkepiacok – 2022. január 12. 

 5000 milliárd felett a pénzforgalmi hiány 2021-ben 
 

 Nem változott a kamatfolyosó 
 

 USA-beli inflációs adatok mozgathatják ma a piacot 
 
Nemzetközi és hazai hírek 
 

2021-ben az államháztartás központi alrendszere 5101,5 milliárd forintos hiánnyal zárt. Ezen belül a központi 
költségvetés 4662,3 milliárd forintos, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 419,4 milliárd forintos, az elkülönített 
állami pénzalapok pedig 19,8 milliárd forintos hiányt értek el - részletezte a PM. Az eredetileg törvényben elfogadott 
deficitcélnak a 3,5-szerese teljesült, de még a 2020 végén kitűzött 3990 milliárd forintos tervet is meghaladta 27%-
kal.  
 
A Goldman Sachs visszavett az idei kínai GDP várakozásából, melyet az omikron variáns terjedésére, illetve a 
kínai kormányzat zéró-Covid politikájának együttesére alapoz. A befektetési bank szerint az eddigi 4,8% helyett 
inkább 4,3% körül alakulhat idén az ázsiai ország bruttó hazai terméke. 
 
Lengyelországban februártól fél évig nullára csökkentik az élelmiszer, a földgáz és a trágyakészítmények áfáját a 
varsói kormány kedden elfogadott, második inflációellenes csomagja szerint - közölte sajtóértekezletén Mateusz 
Morawiecki kormányfő. A miniszterelnök megerősítette múlt heti bejelentését is, miszerint az új csomagban február 
elsejétől 23 százalékosról 8 százalékosra csökken az üzemanyagok áfája. Az intézkedés nyomán 5 zloty körüli 
értékre (mintegy 393 forint) nyomnák le a literenkénti árakat. 
 
A Monetáris Tanács áttekintette a gazdasági és pénzügyi folyamatokat. Meghirdetett ülésezési rendjének 
megfelelően nem tárgyalta a jegybanki alapkamatláb megváltoztatását 
 
Magas értékkel zárta a tavalyi évet a Pénzügyminisztériumban kifejlesztett heti gazdasági index. A január 2-án 
végződő héten a HGI 14,2 százalékos emelkedést jelzett, 2021 utolsó negyedévében pedig a közzétett ábra szerint 
folyamatosan erősödött a mutató. A negyedik negyedévben a mutató átlagos értéke +7,8% volt. 
 
Áder János kitűzte a 2022-es választások időpontját: április 3-án kerül rá sor. 
 

Kötvénypiac 
 
Ma csereaukciót tart az ÁKK, háromféle papírból összesen 15 milliárd forint a meghirdetett mennyiség. Az 
állampapírok másodpiacán csökkentek a hozamok. A 3 éves referenciahozam 4,42%-on, az 5 éves 4,45%-on, a 
10 éves pedig 4,61%-on állt. 

Rövid devizapiaci helyzetkép   

A forint euróval szembeni árfolyama a 358,8-as 

szintről fokozatosan lépdelve tovább erősödött, 

majd 357,3-on zárt tegnap. Ma ez utóbbi szint 

körül oldalaz a reggeli órákban.  

 

Az euró-dollár 1,132-ön kezdte a keddet és 
1,137-ig emelkedett a tegnap zárásig.  
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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. 12. 2:30 CHN Fogyasztói árindex (év/év) dec. 2.3% 1.7% 1.5%

jan. 12. 11:00 EMU Ipari termelés (év/év) nov. 3.3% 1.2%

jan. 12. 13:00 US Jelzáloghitel igénylések jan. -5.6%

jan. 12. 14:30 US Maginfláció (év/év) dec. 4.9% 5.4%

jan. 12. 14:30 US Fogyasztói árindex (év/év) dec. 6.8% 7%

jan. 12. 20:00 US Költségvetési egyenleg (milliárd dollár) dec. -191.3 -5

Devizák Bankközi kamatlábak (%) BIRS fixingek (%)

EURUSD 1.136 -0.10% HUF PL EUR USD CHF GBP 2 év 5.25

USDJPY 115.41 0.29% O/N 2.49 1.94 -0.51 0.08 -0.57 0.18 3 év 5.14

EURHUF 357.15 -3.27% 1 hónap 4.01 2.36 -0.56 0.10 -0.75 0.27 5 év 4.86

USDHUF 314.41 -3.10% 3 hónap 4.25 2.72 -0.56 0.24 -0.65 0.50 10 év 4.50

CHFHUF 340.30 -4.36% 6 hónap 4.54 3.07 -0.53 0.38 -0.66 0.83 15 év 4.51

EURPLN 4.54 -0.97% 12 hónap 4.74 3.37 -0.49 0.68 -0.58 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 3.97% 47bp

3 év 4.42% -6bp

5 év 4.45% -9bp

10 év 4.65% -5bp

15 év 4.85% -4bp

20 év 4.86% -5bp
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