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Napi Monitor – Erste Bank Pénz- és Tőkepiacok – 2022. május 20. 

• Ismét várakozások felett a német termelői árak  
 

• Jöhet az EKB szigorítása 
 

• 384 körül mozog forint az euróval szemben 
 

Nemzetközi és hazai hírek 
 
Neel Kashkari minneapolisi Fed elnök szerint a Fed eleget tett a gazdasági támogatás csökkentéséért a GDP 
előrejelzéseinek visszavágásán keresztül. Kashkari szerint a központi bank mindent meg fog tenni a puha landolás 
érdekében, azonban ő ennek valószínűségét nem tudja megbecsülni.  
 
Janet Yellen pénzügyminiszter elutasította, hogy a Fed-nek növelnie kellene az inflációs célját, amikor az 
árnövekedés így is nehézségeket szül a lakosság számára. 
 
A kínai jegybank rekord méretben, 15 bázisponttal visszavágta (4,45%-ra) az ötéves hitelkamatlábat, melynek 
hatására valamelyest ugrottak az amerikai piacok is. A tegnapi, az utóbbi napokat követő relatíve kisebb esést 
követően valamelyest a pozitív irányba tudott korrigálni a Dow Jones és az S&P 500 határidős indexe is. 
 
A vártnál nagyobb mértékben emelkedtek áprilisban a német termelői árak. Az előző havi 30,9%-ról 33,5%-ra 
gyorsult az áremelkedés felülmúlva a 31,3%-os várakozást. 
 
Japánban a fogyasztói árak 2022 áprilisában 2014 októbere óta a legnagyobb mértékben, éves szinten 2,5%-kal 
emelkedtek a márciusban mért 1,2%-os éves növekedés után. A friss élelmiszereket nem, de az 
üzemanyagköltségeket tartalmazó maginfláció áprilisában a várakozásnak megfelelően 2,1%-kal nőtt az egy évvel 
korábbihoz képest. Ezzel több, mint hétéves csúcsra emelkedett, és a Bank of Japan 2%-os célkitűzését is 
meghaladta a gyenge jen, valamint az energia- és nyersanyagköltségek emelkedése miatt. 
 

Kötvénypiac 
 
Tegnap csökkentek a hosszúoldali hozamok az állampapírok másodpiacán. A 3 éves referenciahozam 7,13%-on, 
az 5 éves 7,40%-on, a 10 éves pedig 7,34%-on állt.  

 
Rövid devizapiaci helyzetkép   

 
Tegnap hullámok és völgyek jellemezték a 
forint pályáját az euróval szemben: 387-nél is 
járt a kurzus, majd visszatért közel a napi 
kiinduló állapothoz. Ma délelőtt 384 körül 
mozog a kurzus az euróval és 363-nál a 
dollárral szemben.  
 
A nemzetközi devizapiacon gyengült a dollár, 
nagyjából másfél százalékot és így már 1,06-
nál jár az euró ellenében. Az EKB-
jegykönyvének tegnapi közzététele és annak 
szigorú hangvétele hozza vissza az európai 
devizát. Az EKB legközelebb június 9-én tart 
ülést, ahol bejelenthetik a kötvényvásárlási 
program végét, és várhatóan félreérthetetlen 
utalást tesznek majd a kamatemelésre 
vonatkozóan. 
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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

máj. 20. 1:30 JP Fogyasztói árindex (év/év) ápr. 1.2% 2.5% 2.5%

máj. 20. 8:00 UK Kiskereskedelmi forgalom (év/év) ápr. 1.3% -7% -4.9%

máj. 20. 8:00 GE Termelői árindex (év/év) ápr. 30.9% 31.3% 33.5%

máj. 20. 16:00 EMU Fogyasztói bizalom - előzetes máj. -22 -21.5

Devizák Bankközi kamatlábak (%) BIRS fixingek (%)

EURUSD 1.059 -0.03% HUF PL EUR USD CHF GBP 2 év 8.18

USDJPY 127.95 0.13% O/N 5.63 5.00 -0.51 0.82 -0.62 0.18 3 év 7.87

EURHUF 383.97 -0.17% 1 hónap 6.50 5.60 -0.54 0.93 -0.72 1.01 5 év 7.35

USDHUF 362.74 -0.16% 3 hónap 6.81 6.45 -0.35 1.48 -0.53 1.33 10 év 6.94

CHFHUF 373.47 -0.01% 6 hónap 7.16 6.68 -0.10 2.03 -0.33 1.77 15 év 6.86

EURPLN 4.64 -0.17% 12 hónap 7.55 6.80 0.34 2.74 0.01 0.81 20 év 6.86

Tíz éves hozamok* (%) Erste-várakozások

USA 2.84 -4.7bp cseh 4.87 -3.3bp Éves átlag 2022 2023 Év vége 2022 2023

német 0.95 -8.1bp lengyel 6.53 -7.6bp GDP (%) 4.3 3.8 3 hó Bubor 7.35 6.35

olasz 2.90 -6.0bp magyar 7.34 -8.0bp CPI (%) 9.6 5.7 10 év hozam 5.62 4.86

spanyol 2.10 -1.3bp román 8.18 -0.2bp 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
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