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Napi Monitor – Erste Bank Pénz- és Tőkepiacok – 2022. január 19. 

 Jelentősen javult a német ZEW index januárban 
 

 Tovább robog az olajár  
 

 Ismét 358-nál a forint 
 
Nemzetközi és hazai hírek 
 

A decemberi 30-ról 51,8-ra emelkedett a német ZEW index értéke januárban. Bár historikusan nagy szórást 
mutatnak a felmérés adatai, legfrissebb érték pozitív évkezdetre utal a német gazdasági szereplők megítélése 
szerint. 
 
Az Egyesült Királyság inflációja 30 éves csúcsra ugrott decemberben, az ellátási gondok, a magas energiaárak 
és a felpattanó kereslet miatt. A fogyasztói árak 5,4%-kal emelkedtek decemberben az előző év azonos 
időszakához képest, novemberben még csak 5,1% volt az áremelkedés mértéke. A decemberi infláció 1992 
márciusa óta a legmagasabb érték, és meghaladja az elemzők által várt 5,2%-ot. 
 
A WTI 86,0, a Brent típusú kőolaj pedig 87,1 dollár volt ma reggel, de napközben egészen 89 dollárig lendült 
felfelé a jegyzés. A kereskedők szerint nemcsak a határidős árak emelkednek, de a piac erős kontangó szerkezete 
is azt mutatja, hogy a fizikai piac is nagyon szűk. Az áremelkedés hátterében főleg az áll, hogy a keresleti oldal 
növekedése nagyon erős az omikron járvány ellenére, miközben a globálos kőolaj kínálat ezzel nem tud lépést 
tartani. 
 
Csúcsot döntöttek a magyarországi működőtőke-beruházások 2021-ben. Az 5,9 milliárd euróra ugró éves 
befektetési volumennel együtt az egy projektre eső külföldi zöldmezős beruházási rekord is megdőlt 
Magyarországon 2021-ben, amely ezzel minden idők legsikeresebb éve volt befektetésösztönzési szempontból. A 
96 kiemelt beruházás közül nyolc esetben született döntés 100 millió eurót meghaladó projektről. Miközben a 
működőtőke-beáramlást 60%-os keleti túlsúly jellemezte, az ágazatok közül az elektronikai szegmens vonzotta a 
legtöbb külföldi forrást.  
 

Kötvénypiac 
 
Ma csereaukcuót tart az ÁKK, a meghirdetett mennyiség háromféle papírból összesen 15 milliárd forint. Az 
állampapírok másodpiacán a hozamok emelkedtek tegnap. A 3 éves referenciahozam 4,44%-on, az 5 éves 4,55%-
on, a 10 éves pedig 4,81%-on állt. 

Rövid devizapiaci helyzetkép   

Egyelőre elfogyott a forint a lendülete: az 

EURHUF a tegnapi 356 forinton kezdte a napot, 

ugyanakkor ma reggel már 358-on jegyzik az 

eurót. A forint januárban eddig jelentős 

erősödést mutatott, ami az utóbbi néhány 

kereskedési napon már megállt.  

 

A dollár tegnap jelentős erősödésbe kezdett: 
1,141-es szintről egészen 1,132-ig menetelt, ma 
reggel is e szint körül alakul a kurzus. 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. 19. 8:00 UK Fogyasztói árindex (év/év) dec. 5.1% 5.2% 5.4%

jan. 19. 8:00 GE Fogyasztói árindex (év/év) - végleges dec. 5.2% 5.3% 5.3%

jan. 19. 13:00 US Jelzáloghitel igénylések jan. 1.4%

jan. 19. 14:30 US Kiadott építési engedélyek (hó/hó) dec. 3.9% -0.8%

jan. 19. 14:30 US Megkezdett lakásépítések (hó/hó) dec. 11.8% -1.7%

Devizák Bankközi kamatlábak (%) BIRS fixingek (%)

EURUSD 1.134 -0.64% HUF PL EUR USD CHF GBP 2 év 4.95

USDJPY 114.34 0.13% O/N 2.55 1.96 -0.51 0.07 #N/A N/A 0.18 3 év 4.91

EURHUF 357.89 0.26% 1 hónap 3.99 2.41 -0.56 0.10 -0.70 0.33 5 év 4.80

USDHUF 315.67 0.99% 3 hónap 4.19 2.80 -0.56 0.25 -0.66 0.53 10 év 4.58

CHFHUF 344.55 0.74% 6 hónap 4.49 3.19 -0.52 0.42 -0.65 0.85 15 év 4.60

EURPLN 4.54 0.08% 12 hónap 4.68 3.45 -0.47 0.77 -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 2.96% 0bp

6 hó 3.15% 0bp

12 hó 3.93% 1bp

3 év 4.44% 5bp

5 év 4.55% 9bp

10 év 4.81% 12bp

15 év 4.99% 14bp

20 év 5.02% 12bp

1/18/2022

2%

3%

4%

5%

6%

0 év 5 év 10 év 15 év 20 év

Magyar referenciagörbe

mailto:ebhtreasurysales@erstebank.hu

