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Napi Monitor – Erste Bank Pénz- és Tőkepiacok – 2022. április 14. 

• Ma az EKB döntésére figyel a piac 
 

• Szinten maradt az egyhetes betéti ráta 
 

• 376-nál a forint 
 

Nemzetközi és hazai hírek 

Várhatóan nem fog változtatni a monetáris kondíciókon az EKB. Ezért a figyelem elsősorban a mai ülést követő 
sajtótájékoztatóra irányulhat. A kommunikáció esetleges apró változásaira lesz érdemes figyelni az inflációs 
kilátások megítélésével és az eszközvásárlási program kivezetésével kapcsolatban is. De markánsabb 
kommunikációs változás majd csak a következő, júniusi ülésen várható, akkor már friss gazdasági előrejelzések is 
támogatni fogják a tanács munkáját. 
 
Ma délelőtt sem változtatott a jegybank az egyhetes betéti rátán, így a jelenleg effektív kamat továbbra is 6,15%-
on áll. 
 
Végül összesen 800 millió dolláros csomagot állított össze a Biden-kormányzat Ukrajna támogatására. A csomag 
részeként elsősorban fegyvert, helikoptert, lőszert és egyéb katonai eszközöket szállítanak a háborúba. Joe Biden 
elnök tegnap egy órás beszélgetést folytatott Zelenszkij elnökkel, majd kijelentette, hogy az Egyesült Államok 
folytatni fogja az ukránok fegyverekkel való ellátását. 
 
A török jegybank várhatóan 14,0%-on fogja tartani az alapkamatot a mai kamatdöntő ülésen. Annak ellenére is, 
hogy az infláció már 60% fölé emelkedett, így a megtakarítások értéke rohamos ütemben értéktelenedik el. 
 

Kötvénypiac 
 
Ma kötvényaukciót tart az ÁKK, a meghirdetett mennyiség háromféle papírból összesen 55 milliárd forint lesz. Az 
állampapírok másodpiacán tegnap ismét csökkentek a fontosabb referenciahozamok. A 3 éves 7,00%-on, az 5 
éves 7,09%-on, a 10 éves pedig 6,63%-on állt.  

 
Rövid devizapiaci helyzetkép   
  
Ma reggel 376,7-nél járt a forint az euróval 
szemben, ami 0,2 százalékos erősödést 
jelent a tegnap estéhez képest. A javulás 
főként a nemzetközi hangulatnak tudható 
be: a dollár gyengülése is jelzi a globális 
kockázatvállalás élénkülését. Az MNB ma 
délelőtt nem változtatott az egyhetes betéti 
ráta kamatán.  
 
A nemzetközi devizapiacon az EURUSD 
viszonylag szűk, 1,084 körüli sávban 
mozgott szerdán, majd délután gyengülni 
kezdett az amerikai deviza. A tendencia 
eddig a mai napon is folytatódik. A piaci 
szereplők ma árgus szemekkel figyelik az 
EKB döntését és az azt követő 
sajtótájékoztatót, amely iránymutatást 
nyújthat az elkövetkezendő hónapokra.  
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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

ápr. 14. 9:00 HU MNB egyhetes betéti tender ápr. 6.15% 6.15% 6.15%

ápr. 14. 13:45 EMU Európai Központi Bank kamatdöntés ápr. 0% 0%

ápr. 14. 14:30 US Import árindex (év/év) márc. 10.9% 11.9%

ápr. 14. 14:30 US Friss munkanélküli-segély kérelmek (ezer fő/hét) ápr. 166 170

ápr. 14. 14:30 US Tartós munkanélküli-segély kérelmek (ezer fő/hét) ápr. 1523 1500

ápr. 14. 14:30 US Kiskereskedelmi forgalom (hó/hó) márc. 0.3% 0.6%

ápr. 14. 16:00 US Michigani Egyetem fogyasztói bizalmi index - előzetes ápr. 59.4 59

ápr. 14. 16:00 US Üzleti raktárkészlet állomány feb. 1.1% 1.3%

Devizák Bankközi kamatlábak (%) BIRS fixingek (%)

EURUSD 1.092 0.25% HUF PL EUR USD CHF GBP 2 év 8.02

USDJPY 125.34 -0.22% O/N 4.93 4.25 -0.51 0.33 -0.66 0.18 3 év 7.69

EURHUF 376.60 -0.15% 1 hónap 6.25 4.72 -0.54 0.55 -0.68 0.79 5 év 7.06

USDHUF 344.99 -0.45% 3 hónap 6.60 5.47 -0.45 1.04 -0.63 1.09 10 év 6.37

CHFHUF 369.78 -0.13% 6 hónap 6.95 5.76 -0.33 1.56 -0.43 1.51 15 év 6.16

EURPLN 4.64 -0.11% 12 hónap 7.26 5.95 -0.01 2.31 -0.25 0.81 20 év 6.20

Tíz éves hozamok* (%) Erste-várakozások

USA 2.70 -2.3bp cseh 4.07 -5.7bp Éves átlag 2022 2023 Év vége 2022 2023

német 0.79 -2.6bp lengyel 5.80 -31.6bp GDP (%) 4.8 3.8 3 hó Bubor 7.35 6.35

olasz 2.41 -5.7bp magyar 6.63 -10.0bp CPI (%) 9.2 5.1 10 év hozam 5.52 4.86

spanyol 1.71 -4.2bp román 6.69 -0.2bp 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 5.70% -1bp

6 hó 5.75% -2bp

12 hó 6.09% -1bp

3 év 7.00% -4bp

5 év 7.09% -9bp

10 év 6.63% -10bp

15 év 6.54% -9bp

20 év 6.45% -14bp
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