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Napi Monitor – Erste Bank Pénz- és Tőkepiacok – 2022. május 18. 

• Áprilisban is esett az európai újautópiac 
 

• Egyre több jel mutat az EKB júliusi kamatemelésének irányába 
 

• Jó napja volt kedden a forintnak: 385 körül jár az EURHUF 
 

Nemzetközi és hazai hírek 
 
Virág Barnabás jegybanki alelnök pontosította múlt heti megnyilatkozását: “A következő hónapokban 
fokozatos, de változatlanul határozott kamatemelési szakasz következik. Az inflációs cél eléréséhez szükséges 
kamatpálya jottányit sem változott, csak arról van szó, hogy 100 bázispontos lépésközzel nem könnyű megtalálni 
az ideális kamatszintet”. 
 
Kedden a jegybank közzétette a márciusi fizetési mérleg adatokat: az idei harmadik hónapban az előző 
hónapokhoz hasonló magas hiányt láthatunk a folyó fizetési mérlegben. Ennek hátterében elsősorban az árumérleg 
deficitje áll, amely a megnövekvő energiaszámla és gyengén teljesítő autóipar eredőjeként adódott. 
 
Az EKB-nak júliusban 25 ponttal kellene emelnie a kamatot, de nem zárható ki az 50 bázispontos emelés sem – 
jegyezte meg Klaas Knot európai jegybankár. Egyre erősebbek a mielőbbi emelést támogató hangok és a piac 
egyre inkább árazza a szigorítást. 
 
A Wall Street Journal által szervezett eseményen nyilatkozott Jerome Powell Fed elnök a központi bank 
hozzáállásáról az idei évi hátralévő kamatemelésekhez. Powell elmondta, hogy a Fed nem lesz rest a neutrális 
szint fölé – amely szerinte 2,5% körül lehet – emelni a kamatszintet, amennyiben erre szükség van. Véleménye 
szerint az árstabilitás adja a gazdaság alapját és elkötelezett „tisztán és meggyőzően” felvenni a harcot az 
inflációval. Megismételte, hogy a júniusi és júliusi kamatdöntő ülésen 50 bázispontos emelés várható, illetve 
figyelmeztetett, hogy nem elképzelhetetlen, hogy lesznek kisebb-nagyobb ütések, amit el kell viselnie a 
gazdaságnak. 
 
Az ellátási lánc zavarai miatt, főként a chiphiány következtében 20%-kal estek az európai újautó értékesítések 
áprilisban. Ez leginkább a Stellantist érintette, melynek eladásai 31%-kal csökkentek. 
 

Kötvénypiac 
 
Tegnap ismét stagnáltak a hozamok az állampapírok másodpiacán. A 3 éves referenciahozam 7,17%-on, az 5 éves 
7,52%-on, a 10 éves pedig 7,42%-on állt.  

 
Rövid devizapiaci helyzetkép   
 
Tegnap erősödni tudott a forint, ebben a dollár 
gyengülése is masszívan segédkezett. Ezen kívül jót 
tett a lelkeknek Virág alelnök tegnapi nyilatkozata, 
ahol határozott kamatemelést vetített előre. A vártnál 
magasabb növekedési adat is a forint malmára 
hajtotta a vizet. Ma délelőtt 385 körül mozog a kurzus 
az euróval és 366-nál a dollárral szemben. 
 
Az egyre bátrabb EKB-s megszólalások és az 
előrevetített júliusi kamatemelés érezteti hatását a 
nemzetközi devizapiacon: tegnap egy százalékot 
gyengült a dollár és ismét 1,05 felett jár az EURUSD 
kurzusa. Ma délelőtt 1,052 közelében jegyezték a 
dollárt az euróval szemben. 
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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

máj. 18. 1:50 JP GDP (évesített negyedév/negyedév) Q1 3.8% -1.8% -1%

máj. 18. 6:30 JP Ipari termelés (év/év) márc. 0.5% -1.7%

máj. 18. 6:30 JP Ipari termelés (hó/hó) márc. 2% 0.3%

máj. 18. 8:00 UK Fogyasztói árindex (év/év) ápr. 7% 9.1%

máj. 18. 11:00 EMU Fogyasztói árindex - végleges ápr. 7.5% 7.5%

máj. 18. 13:00 US Jelzáloghitel igénylések máj. 2%

máj. 18. 14:30 US Kiadott építési engedélyek (hó/hó) ápr. 0.3% -3%

máj. 18. 14:30 US Megkezdett lakásépítések (hó/hó) ápr. 0.3% -2.1%

máj. 18. 14:30 US Kiadott építési engedélyek (ezer/hó) ápr. 1870 1814

Devizák Bankközi kamatlábak (%) BIRS fixingek (%)

EURUSD 1.052 -0.27% HUF PL EUR USD CHF GBP 2 év 8.20

USDJPY 129.27 -0.09% O/N 5.66 5.04 -0.51 0.82 -0.62 0.18 3 év 7.94

EURHUF 385.19 -0.23% 1 hónap 6.50 5.56 -0.54 0.94 -0.63 0.97 5 év 7.45

USDHUF 366.12 0.03% 3 hónap 6.81 6.44 -0.38 1.46 -0.52 1.28 10 év 7.07

CHFHUF 367.87 -0.11% 6 hónap 7.16 6.66 -0.17 2.02 -0.42 1.70 15 év 6.97

EURPLN 4.66 0.11% 12 hónap 7.55 6.80 0.24 2.66 -0.08 0.81 20 év 6.97

Tíz éves hozamok* (%) Erste-várakozások

USA 2.99 10.4bp cseh 4.90 -3.7bp Éves átlag 2022 2023 Év vége 2022 2023

német 1.05 10.9bp lengyel 6.58 0.2bp GDP (%) 4.3 3.8 3 hó Bubor 7.35 6.35

olasz 2.96 11.8bp magyar 7.42 0.0bp CPI (%) 9.6 5.7 10 év hozam 5.62 4.86

spanyol 2.11 11.8bp román 8.19 0.0bp Ipar (%) 4.5 5.5 EURHUF 365.0 355.0

*előző napi adatok (forrás: Bloomberg) Munkanélk. (%) 3.8 3.5 USDHUF 331.8 317.0

Magyar állampapír-piaci referenciahozamok

változás

3 hó 6.15% 4bp

6 hó 6.30% 0bp

12 hó 6.52% 2bp

3 év 7.17% -1bp

5 év 7.52% -1bp

10 év 7.42% 0bp

15 év 7.23% 0bp

20 év 7.14% 1bp
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