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Napi Monitor – Erste Bank Pénz- és Tőkepiacok – 2022. január 18. 

 Ma amerikai munkapiaci adatokra és a német ZEW indexre figyelünk 
 

 Tavaly is csökkent az uniós autópiac 
 

 Továbbra is 356 körül mozog a forint 
 
Nemzetközi és hazai hírek 
 

December 22,8%-kal csökkentek az újautó-eladások az Európai Unióban az ACEA adatai szerint. A 
magyarországi autógyárak típusai is az átlagos érték körül teljesítettek. A teljes 2021-es évben 2,4%-kal csökkenés 
regisztráltak a tagállamokban.  
 
A lakossági energiaárak korlátozásáról, a korábban bevezetett árkompenzáció kiterjesztéséről, és a kompenzáció 
nélkül tévesen kiállított energiaszámlák kijavításáról állapodtak meg a bukaresti kormánypártok. Az 
intézkedéseket sürgősségi kormányrendelettel léptetik hatályba – jelentette be hétfőn Nicolae Ciucă miniszterelnök. 
A szentárus elnöke szerint legfeljebb fél évre térnének vissza a szabályozott energiaárakhoz. 
 
Januárban 9,2 százalék, februárban pedig 9,6 százalékos lehet az éves infláció mértéke – közölte a cseh központi 
bank hétfőn. A jegybank kommunikációja kiemelte, hogy már tavaly is agresszív lépésekkel igyekeztek visszafogni 
az áremelkedést, 0,25-ről 3,75 százalékra emelve az irányadó rátát, a következő, február 3-i ülésén pedig további 
szigorítás várható. 
 

Kötvénypiac 
 
Ma DKJ aukcuót tart az ÁKK, a meghirdetett mennyiség 20 milliárd forint. Az állampapírok másodpiacán a hozamok 
emelkedtek tegnap. A 3 éves referenciahozam 4,39%-on, az 5 éves 4,46%-on, a 10 éves pedig 4,69%-on állt. 

Rövid devizapiaci helyzetkép   

Nincs nagy mozgás ma reggel a 

devizapiacon, az EURHUF a tegnapi szint 

környékén áll, 356 forint 30 fillérbe kerül 

egy euró, ami nagyjából 0,1%-os 

gyengülést jelent. A forint januárban eddig 

jelentős erősödést mutatott, ami az utóbbi 

néhány kereskedési napon már megállt. A 

régiós devizapiacon sincs nagy mozgás 

egyelőre, a cseh korona és a lengyel zloty 

is csak minimális gyengülést mutat az 

euróval szemben. 

 

A dollár kis mértékben erősödik az 
euróval szemben, jelenleg 1,14 körül 
mozog.. A forint szempontjából ma is 
fontos lehet a dollár árfolyamának 
alakulása, annak erősödése ugyanis 
legtöbbször a feltörekvő devizák gyengülésével jár együtt. 
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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. 18. 3:46 JP BoJ alapkamat (Policy-Rate Balance) jan. -0.1% -0.1% -0.1%

jan. 18. 5:30 JP Ipari termelés (év/év) nov. -4.1% 5.1%

jan. 18. 5:30 JP Ipari termelés (hó/hó) nov. 1.8% 7%

jan. 18. 8:00 UK Átlagbérek változása 3 hónap nov. 4.9% 4.2% 4.2%

jan. 18. 8:00 UK ILO munkanélküliségi ráta nov. 4.2% 4.2% 4.1%

jan. 18. 8:00 UK Munkanélküli segélykérelmek számának változása dec. -95.1 -43.3

jan. 18. 11:00 GE ZEW index jan. -7.4 -8.8

jan. 18. 11:00 EMU ZEW index jan. 26.8

jan. 18. 14:30 US New  York-i feldolgozóipari beszerzési menedzser index jan. 31.9 25

Devizák Bankközi kamatlábak (%) BIRS fixingek (%)

EURUSD 1.140 -0.13% HUF PL EUR USD CHF GBP 2 év 4.95

USDJPY 114.88 0.60% O/N 2.56 1.98 -0.51 0.07 -0.57 0.18 3 év 4.91

EURHUF 356.21 -0.21% 1 hónap 3.98 2.41 -0.56 0.10 -0.69 0.31 5 év 4.80

USDHUF 312.57 0.00% 3 hónap 4.19 2.79 -0.56 0.24 -0.66 0.52 10 év 4.58

CHFHUF 341.52 -0.15% 6 hónap 4.49 3.17 -0.52 0.40 -0.64 0.84 15 év 4.60

EURPLN 4.52 -0.25% 12 hónap 4.68 3.44 -0.47 0.73 -0.61 0.81 20 év 4.66

Tíz éves hozamok* (%) Erste-várakozások

USA 1.78 8.0bp cseh 3.09 -1.4bp Éves átlag 2021 2022 Év vége 2021 (tény) 2022

német -0.05 4.4bp lengyel 4.00 0.1bp GDP (%) 6.7 4.7 3 hó Bubor 4.21 4.30

olasz 1.27 5.5bp magyar 4.61 3.0bp CPI (%) 5.1 5.5 10 év hozam 4.51 4.30

spanyol 0.64 5.1bp román 5.42 4.4bp 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 2.91% 0bp

6 hó 3.15% 0bp

12 hó 3.90% 1bp

3 év 4.39% 3bp

5 év 4.46% 6bp

10 év 4.69% 8bp

15 év 4.85% 8bp

20 év 4.90% 9bp
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