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

• Meghúzták a váratlant a románok 
 

• Szinten maradt az egyhetes betét kamata 
 

• Az USA inflációra figyel ma a piac 
 
Nemzetközi és hazai hírek 

Az Európai Bizottság ma 11:00-kor teszi közzé új inflációs előrejelzését. A Bloomberg által látott vázlat 
alapján idén 3,5%, jövőre 1,7% lehet az infláció az új előrejelzés alapján. Eddig 2,2% valamint 1,4% volt 
az inflációs előrejelzés. A Bizottság új inflációs előrejelzése megerősítheti, hogy jövőre a 2,0%-os 
jegybanki cél alá fog esni az infláció. 
 
A román jegybank a várt 25 bázispontos emelés helyett 50 bázisponttal 2,5 százalékra emelte irányadó 
kamatát februári kamatdöntő ülésén, mivel úgy látja, hogy az energiaárak emelkedése miatt az infláció a 
második negyedévben várhatóan 10 százalék fölé emelkedik, és hosszabb ideig a cél felett marad. A 
bank 3 százalékról 3,5 százalékra emelte a hitelkamatlábat, 1 százalékról 1,5 százalékra a betéti 
kamatlábat, és közölte, hogy továbbra is szigorúan ellenőrzi a piaci likviditást. 
 
A republikánusok és a demokraták jelentős lépést tettek a kormány egész éves finanszírozása felé 
azáltal, hogy megállapodtak egy széles keretben, amely lehetővé teszi számukra, hogy részleteket 
később találják ki, és olyan csomagot fogadjanak el, amely elérheti az 1500 milliárd dollárt is. Az előzetes 
megállapodás azt követően történt, hogy a képviselőház elfogadta a háromhetes költségvetési 
törvényjavaslatot, hogy elhárítsa a február 18-i leállást, amelyet a szenátus a jövő héten fog napirendre 
venni, így a törvényhozóknak több idejük van a 2022-es költségvetési terv megszavazására. 
 
Kötvénypiac 
 
Ma kötvényaukciót tart az ÁKK. A felkínált mennyiség háromféle papírból összesen 60 Mrd forint lesz. Az 
állampapírok másodpiacán tovább csökkentek tegnap a referenciahozamok. A 3 éves 4,38%-on, az 5 éves 4,54%-
on, a 10 éves pedig szintén 4,56%-on állt. 
 

Rövid devizapiaci helyzetkép   
 

Tegnap is maradt tér a forint további 

erősödésére. Összességében a nyitó 353,7-ről 

zárásra 353-ra csökkent az EURHUF devizapár, 

s ma reggel stabilan 353 alatt nyitott a kurzus. 

Nem számított meglepetésnek, hogy az MNB ma 

szinten tartotta az egyhetes betéti kamatlábat 

4,30%-on. Kivárás jöhet ma a piacon a holnap 

esedékes januári inflációs adatok előtt.  

 

A nemzetközi devizapiacon az euró valamelyest 

erősödött a dollárral szemben. Az EURUSD 

kurzusa 1,143-nál van ma reggel. Az amerikai 

januári inflációs adatok mozgathatják meg ma 

jelentősebben a kurzust, várhatóan tovább 

erősítve a Fed kamatemelési várakozásokat. A 

Cleveland-i Fed elnöke Loretta Mester is gyorsabb ütemű kamatemeléseket ígért ebben a ciklusban.   
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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

febr. 10. 14:30 US Maginfláció (év/év) jan. 5.5% 5.9%

febr. 10. 14:30 US Fogyasztói árindex (év/év) jan. 7% 7.2%

febr. 10. 14:30 US Friss munkanélküli-segély kérelmek (ezer fő/hét) feb. 238 230

febr. 10. 14:30 US Tartós munkanélküli-segély kérelmek (ezer fő/hét) jan. 1628 1615

febr. 10. 20:00 US Költségvetési egyenleg (milliárd dollár) jan. -21.303 23

Devizák Bankközi kamatlábak (%) BIRS fixingek (%)

EURUSD 1,143 0,00% HUF PL EUR USD CHF GBP 2 év 5,08

USDJPY 115,60 0,07% O/N 3,35 2,62 -0,51 0,08 -0,86 0,18 3 év 4,93

EURHUF 352,57 -0,12% 1 hónap 4,30 2,80 -0,55 0,13 -0,70 0,48 5 év 4,75

USDHUF 308,59 -0,12% 3 hónap 4,51 3,23 -0,52 0,37 -0,69 0,78 10 év 4,60

CHFHUF 334,00 -0,12% 6 hónap 4,68 3,70 -0,46 0,64 -0,63 1,23 15 év 4,62

EURPLN 4,49 0,01% 12 hónap 4,86 3,94 -0,31 1,09 -0,51 0,81 20 év 4,68

Tíz éves hozamok* (%) Erste-várakozások

USA 1,94 -2,2bp cseh 2,93 -4,7bp Éves átlag 2022 2023 Év vége 2022 2023

német 0,21 -5,3bp lengyel 3,92 -0,3bp GDP (%) 4,7 4,5 3 hó Bubor 4,95 4,20

olasz 1,75 -9,6bp magyar 4,56 -8,0bp CPI (%) 5,6 3,5 10 év hozam 4,62 4,60

spanyol 1,06 -6,2bp román 5,54 0,1bp Ipar (%) 6,5 5,5 EURHUF 350,0 350,0

*előző napi adatok (forrás: Bloomberg) Munkanélk. (%) 3,8 3,5 USDHUF 304,3 296,6

Magyar állampapír-piaci referenciahozamok

változás

3 hó 4,03% 0bp

6 hó 4,24% -5bp

12 hó 4,48% -7bp

3 év 4,38% -7bp

5 év 4,54% -11bp

10 év 4,56% -8bp

15 év 4,68% -7bp

20 év 4,71% -8bp
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