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Napi Monitor – Erste Bank Pénz- és Tőkepiacok – 2022. március 29. 

• Lesz-e áttörés Isztambulban? 
 

• Ma a német inflációra is figyel a piac 
 

• Beragadt a forint 
 

Nemzetközi és hazai hírek 

A korábban tervezettnél később, ma kezdődnek az ukrán-orosz tűzszüneti tárgyalások Isztambulban. Az ukrán 
delegáció minimum elvárása, hogy a humanitárius helyzeten azonnali hatállyal javítani tudjanak. A fő célkitűzés 
viszont a tűzszünetről szóló megállapodás. 
 
Az inflációs nyomás miatt egyre agresszívabb EKB kamatemelést áraz a piac. A jelenlegi árazások azt mutatják, 
hogy jövő márciusig összesen 100 bázisponttal emelhet a kamaton az EKB. A kamatemelés az év második felében, 
júliusban vagy szeptemberben kezdődhet. Utoljára 15 éve hajtott végre ilyen gyors kamatemelést az EKB, mint 
amire most a piac számít 
 
A japán jegybank ez idő alatt pedig összesen 243 milliárd jen (2 milliárd dollár) értékben vásárolt 10 éves 
államkötvényt, az általa célként kitűzött 0,25%-os szinten. A jegybank állítása szerint a héten tovább fogja folytatni 
az eszközvásárlást. 
 
Biden elnök újfent megpróbálkozott a Kongresszus meggyőzésével, hogy fogadják el az adózási tervezetét, 
melyben nagyobb adót vetne ki a legnagyobb cégekre, illetve a leggazdagabb emberekre. A tervezet nagyjából 2,5 
billió dolláros adóteher lenne az érintettek számára. A kongresszusi támogatás azonban nem túl valószínű, ugyanis 
Joe Manchin szenátor nem támogatja a tervezetet. 
 

Kötvénypiac 
 
Ma 3 hónapos DKJ aukciót tart az ÁKK, a meghirdetett mennyiség 50 milliárd forint. Tegnap ismét masszívan 
emelkedtek a főbb hosszúoldali referenciahozamok az állampapírok másodpiacán. A 3 éves 6,65%-on, az 5 éves 
6,77%-on, a 10 éves pedig 6,51%-on állt. 
 

Rövid devizapiaci helyzetkép   
 
A forint kedd reggel 374,6 körül járt az 
euróval szemben. Tegnap inkább a 
gyengülés felé mozdult a magyar deviza, 
azonban jelenleg úgy tűnik, hogy 375 körül 
megállt ez a folyamat. Ha ma 
Isztambulban a béketárgyalásokon 
elérkezne a várva várt áttörés, akkor ismét 
370 felé indulhatna a forint. 
 
A nemzetközi devizapiacon a dollár 
egyelőre 1,10 körül ingadozik az euró 
ellenében. Hosszabb távon az elemzők 
többsége továbbra is a dollár erősödését 
jelzi előre, főként a két jegybank 
kamatkülönbözete mellett a dollár 
menedékdeviza-szerep miatt. 
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Magyar és nemzetközi adatközlések 
 

 
 
Fontosabb árfolyamok, kamatok, előrejelzések 
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Külföldi és hazai adatok

Dátum Idő Ország Adat Időszak Korábbi Várt Tény

márc. 29. 1:30 JP Munkanélküliségi ráta feb. 2.8% 2.8% 2.7%

márc. 29. 15:00 US S&P/Case-Shiller házárindex jan. 285.63

márc. 29. 16:00 US Conference Board fogyasztói bizalmi index márc. 110.5 107

Devizák Bankközi kamatlábak (%) BIRS fixingek (%)

EURUSD 1.099 0.05% HUF PL EUR USD CHF GBP 2 év 7.85

USDJPY 123.52 -0.27% O/N 4.61 3.25 -0.51 0.33 -0.65 0.18 3 év 7.55

EURHUF 374.60 -0.14% 1 hónap 6.20 3.99 -0.54 0.45 -0.70 0.73 5 év 7.10

USDHUF 340.80 -0.21% 3 hónap 6.47 4.66 -0.48 0.98 -0.64 1.02 10 év 6.44

CHFHUF 365.13 -0.03% 6 hónap 6.78 4.96 -0.39 1.45 -0.51 1.45 15 év 6.44

EURPLN 4.70 0.04% 12 hónap 7.00 5.05 -0.13 2.09 -0.26 0.81 20 év 6.47

Tíz éves hozamok* (%) Erste-várakozások

USA 2.46 -1.5bp cseh 3.97 -3.5bp Éves átlag 2022 2023 Év vége 2022 2023

német 0.58 -0.9bp lengyel 5.46 7.1bp GDP (%) 4.8 3.8 3 hó Bubor 7.35 6.35

olasz 2.10 2.4bp magyar 6.51 11.0bp CPI (%) 8.6 4.8 10 év hozam 5.22 4.86

spanyol 1.45 0.7bp román 6.36 3.2bp Ipar (%) 5.5 5.5 EURHUF 360.0 350.0

*előző napi adatok (forrás: Bloomberg) Munkanélk. (%) 3.8 3.5 USDHUF 313.0 299.1

Magyar állampapír-piaci referenciahozamok

változás

3 hó 5.61% -1bp

6 hó 5.74% 2bp

12 hó 5.91% -2bp

3 év 6.65% 11bp

5 év 6.77% 17bp

10 év 6.51% 11bp

15 év 6.51% 13bp

20 év 6.54% 13bp
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