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Napi Monitor – Erste Bank Pénz- és Tőkepiacok – 2022. április 28. 

• 6,45%-ra emelkedett az egyhetes betéti ráta 
 

• Július 1-ig marad az élelmiszer- és az üzemanyagárstop 
 

• 377-78 körül mozog a forint 
 

Nemzetközi és hazai hírek 

Ma délelőtt a jegybank 30 bázisponttal emelte az egyhetes betéti ráta szintjét, így 6,45%-on áll a jelenleg effektív 
kamat. 
 
A miniszterelnök tegnapi bejelentése alapján július elsejéig meghosszabbodik az alapvető élelmiszerek és az 
üzemanyagok árlimitje. 
 
A munkanélküliek száma 2022 márciusában 176 ezer fő, a munkanélküliségi ráta 3,6% volt. 
 
Május 14-én és 15-én Luhanszk és Donyeck megyében is népszavazást készülnek tartani az oroszországi 
csatlakozásról. Herszon megyében is hasonló szavazást készíthetnek elő az oroszok. Ukrajna azonban várhatóan 
nem fogja elismerni a szavazás eredményét, már csak azért sem mert a megszállt területeken nem várható 
független, demokratikus eredmény. 
 
A korábban kiszivárgott híreknek megfelelően a német kormány levágta az idei éves GDP övekedési előrejelzést. 
Az új előrejelzésben 2,2%-os növekedéssel számolnak a korábbi 3,6% helyett, az infláció pedig 6,1%-ot érhet el. 
 
A WTI 99,5, a Brent 104,2, az Ural pedig 73,4 dollár volt ma reggel. A kőolaj áresése mögött az áll, hogy Kína 
újabb nagyvárosában, ezúttal Hangzhou-ban rendeltek el a hatóságok tömeges tesztelést, míg az ország 
legnagyobb olajcége arról beszélt, hogy a járvány miatt csökken az országban a termék kereslet. Németország 
támogatja az oroszok elleni olajembargót, ha az lépésekben történik meg. Az orosz olajtermelés az idei évben 17%-
kal zuhanhat egy magas rangú orosz olajipari hivatalnok szerint, 2021-ben 10,52 millió hordó/nap volt a teljes kőolaj 
termelés az országban. 
 

Kötvénypiac 
 
Ma kötvényaukciót tart az ÁKK, a meghirdetett mennyiség kétféle papírból összesen 40 milliárd forint. Az 
állampapírok másodpiacán tegnap enyhén emelkedtek a fontosabb referenciahozamok. A 3 éves 7,02%-on, az 5 
éves 7,09%-on, a 10 éves pedig 6,77%-on állt.  

 
Rövid devizapiaci helyzetkép   
  
Tegnap 380 felett is járt a forint az euró ellenében: 
a dollár továbbra is ellenállhatatlan, ami 
rendszerint erős ellenszelet jelent a magyar 
devizának. Ma reggel 377-378 körül kereskednek 
az euróval a forint piacán. Ma az MNB a 
várakozásoknak megfelelően újabb 30 
bázisponttal 6,45%-ra emelte az irányadó 
kamatot, ugyanakkor érdemi reakció ezt nem 
követte a hazai devizapiacon. 
 
A nemzetközi devizapiacon a dollár napok óta 
megállíthatatlanul erősödik, ma már 1,05 alatt is 
járt átmenetileg az árfolyam, ami ötéves csúcsot 
jelentett a dollár szempontjából.  
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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. 28. 1:50 JP Ipari termelés (év/év) márc. 0.5% -1.3% -1.7%

ápr. 28. 1:50 JP Ipari termelés (hó/hó) márc. 2% 0.5% 0.3%

ápr. 28. 1:50 JP Kiskereskedelmi forgalom (év/év) márc. -0.9% 0.3% 0.9%

ápr. 28. 5:09 JP BoJ alapkamat (Policy-Rate Balance) ápr. -0.1% -0.1% -0.1%

ápr. 28. 9:00 HU MNB egyhetes betéti tender ápr. 6.15% 6.45% 6.45%

ápr. 28. 9:00 HU Munkanélküliségi ráta márc. 3.8% 3.6%

ápr. 28. 14:00 GE Fogyasztói árindex (év/év) - előzetes ápr. 7.3% 7.2%

ápr. 28. 14:30 US GDP (negyedév/negyedév, évesített) - előzetes Q1 6.9% 1%

ápr. 28. 14:30 US Friss munkanélküli-segély kérelmek (ezer fő/hét) ápr. 184 180

ápr. 28. 14:30 US Tartós munkanélküli-segély kérelmek (ezer fő/hét) ápr. 1417 1399

Devizák Bankközi kamatlábak (%) BIRS fixingek (%)

EURUSD 1.052 -0.40% HUF PL EUR USD CHF GBP 2 év 8.13

USDJPY 130.07 1.28% O/N 5.67 4.47 -0.51 0.33 -0.60 0.18 3 év 7.80

EURHUF 377.71 -0.06% 1 hónap 6.37 5.06 -0.52 0.75 -0.68 0.93 5 év 7.23

USDHUF 359.24 0.35% 3 hónap 6.72 5.88 -0.45 1.24 -0.53 1.21 10 év 6.73

CHFHUF 370.16 0.23% 6 hónap 7.09 6.10 -0.25 1.83 -0.32 1.65 15 év 6.56

EURPLN 4.71 -0.07% 12 hónap 7.44 6.30 0.11 2.55 0.01 0.81 20 év 6.60

Tíz éves hozamok* (%) Erste-várakozások

USA 2.83 11.1bp cseh 4.22 0.6bp Éves átlag 2022 2023 Év vége 2022 2023

német 0.82 -2.2bp lengyel 6.14 5.0bp GDP (%) 4.8 3.8 3 hó Bubor 7.35 6.35

olasz 2.55 -2.1bp magyar 6.77 2.0bp CPI (%) 9.2 5.1 10 év hozam 5.52 4.86

spanyol 1.80 -2.4bp román 6.92 19.5bp 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 5.82% 6bp

6 hó 5.85% 5bp

12 hó 6.19% 0bp

3 év 7.02% 1bp

5 év 7.09% 2bp

10 év 6.77% 2bp

15 év 6.66% 2bp

20 év 6.61% 1bp
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