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• Európa készül a gázkrízisre 
 

• Javult májusban a folyó fizetési mérleg helyzete  
 

• Továbbra is a 400-as szint közelében a forint 

 
Nemzetközi és hazai hírek 
 
A Financial Times értesülései szerint az EU a közeljövőben a gáz felhasználás azonnali visszafogását kérheti a 
tagállamoktól és várhatóan önkéntes gázcsökkentési célokat fog meghatározni a tagországoknak. A konkrét 
bejelentés várhatóan szerdán fog megérkezni. A cél, hogy felkészüljön az EU a súlyos gázellátási zavarokra is. 
Jelenleg a gáztározók átlagos töltöttsége 63%, ami 46 napnyi téli fogyasztásnak felel meg, aki megfelel az ilyenkor 
jellemző átlagos töltöttségi szintnek. 
 
Az EU megegyezett Azerbajdzsánnal, hogy 2027-re megduplázzák és ezzel évi legalább 20 milliárd köbméterre 
növelik az európai gázszállítást. Ezzel a hosszútávú cél az orosz gázfüggőség csökkentése. 
 
Az EU formálisan is megkezdi a csatlakozási tárgyalásokat Albániával és Észak-Macedóniával. A csatlakozási 
folyamat várhatóan hosszú éveket fog igénybe venni, mivel mind a 27 tagország jóváhagyása szükséges mind a 
30 tárgyalási fejezet esetében. 
 
A május havi folyó fizetési mérleg adatok némi javulásról tanúskodnak: “csak” 370 millió eurót tett ki a deficit, ami 
számottevően jobb, mint az elmúlt időszak jellemző adatai. Ennek hátterében elsősorban az árukülkereskedelmi 
hiány jelentős mérséklődése áll. Ez az adat főként az autóipar ötödik havi, kedvező teljesítményével függ össze. 
Ezzel együtt még nem lélegezhetünk, fel: az egyik legalapvetőbb külső egyensúlyi mutató jövőjét a továbbiakban 
is nagyban befolyásolni fogja az árumérleg, az energiaszámla súlya, valamint a forint árfolyamának alakulása. 
 
A Bloomberg cikkének értekezése alapján nem is az inverz-hozamgörbe, hanem majd annak meredek emelkedése 
lesz a recesszió legerősebb előszele. Minden korábbi recesszió esetén markáns emelkedés volt az amerikai 
hozamgörbében, az utóbbi 46 év hat recessziójakor átlagosan 220 bázisponttal ugrott a hozamgörbe a recesszió 
kezdete előtti három hónapos időszakban. Az atlantai Fed GDPNow modellje alapján a második negyedévben 
1,5%-ot zsugorodott éves szinten az amerikai gazdaság kibocsátása, így technikailag akár már most is 
recesszióban lehet az amerikai gazdaság. 
 

Kötvénypiac 
 
Htéfőn ismét vegyes irányban változtak a referenciahozamok az állampapírok másodpiacán.  A rövidebb oldali 
hozamok emelkedett, a leghosszabb lejáratokon viszont mérséklődés következett be. A 3 éves hozam 10,37%-on, 
az 5 éves 10,11%-on, a 10 éves 8,86%-on állt. Ma 3 hónapos DKJ aukciót tart az ÁKK, a meghirdetett mennyiség 
15 milliárd forint. 

 
Rövid devizapiaci helyzetkép   
 
Hétfőn a forint különösebb előjel nélkül 403 fölé gyengült a 
kezdeti 401 körüli szintekről, majd a nap végére visszatért 
a nyitóérték közelébe. Vélhetően a dollár gyengébb napja 
is segítette a magyar devizát. Ma reggel már 400 alatt is 
folyik a kereskedés. 
 
Hétfőn a pénteki tendencia folytatódott: gyengült a dollár az 
euró ellenében. Ugyanakkor még mindig az 1,000-ás szint 
közelében mozog az EURUSD jegyzése: tegnap  1,017-ig 
jutott kurzus, végül 1,014-nél zárt. Ma reggel ismét inkább 
az euró felé billen a mérleg. 
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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

júl. 19. 8:00 UK Átlagbérek változása 3 hónap máj. 6.8% 6.7% 6.2%

júl. 19. 8:00 UK ILO munkanélküliségi ráta máj. 3.8% 3.8% 3.8%

júl. 19. 8:00 UK Munkanélküli segélykérelmek számának változása jún. -65.5 -19.7

júl. 19. 11:00 EMU Fogyasztói árindex - végleges jún. 8.6% 8.6%

júl. 19. 14:30 US Kiadott építési engedélyek (hó/hó) jún. -7% -2.7%

júl. 19. 14:30 US Megkezdett lakásépítések (hó/hó) jún. -14.4% 2%

júl. 19. 14:30 US Kiadott építési engedélyek (ezer/hó) jún. 1695 1650

Devizák Bankközi kamatlábak (%) BIRS fixingek (%)

EURUSD 1,015 0,10% HUF PL EUR USD CHF GBP 2 év 13,17

USDJPY 137,85 -0,21% O/N 9,28 6,36 -0,51 1,57 -0,11 0,18 3 év 12,01

EURHUF 400,74 -0,19% 1 hónap 10,33 6,68 -0,32 2,12 -0,28 1,41 5 év 10,10

USDHUF 394,72 -0,29% 3 hónap 11,54 7,00 0,05 2,74 0,01 1,90 10 év 8,83

CHFHUF 404,67 -0,08% 6 hónap 12,15 7,30 0,50 3,31 0,25 2,51 15 év 8,68

EURPLN 4,78 -0,29% 12 hónap 12,52 7,45 1,02 3,90 0,58 0,81 20 év 8,68

Tíz éves hozamok* (%) Erste-várakozások

USA 2,99 7,0bp cseh 4,49 2,0bp Éves átlag 2022 2023 Év vége 2022 2023

német 1,22 8,2bp lengyel 6,67 -3,9bp GDP (%) 5,5 2,8 3 hó Bubor 9,95 8,45

olasz 3,28 1,3bp magyar 8,86 -13,0bp CPI (%) 10,9 7,2 10 év hozam 7,83 6,31

spanyol 2,44 15,6bp román 9,14 -1,9bp Ipar (%) 5,2 4,6 EURHUF 385,0 375,0

*előző napi adatok (forrás: Bloomberg) Munkanélk. (%) 3,6 3,5 USDHUF 385,0 334,8

Magyar állampapír-piaci referenciahozamok

változás

3 hó 6,43% 1bp

6 hó 7,94% 14bp

12 hó 9,62% 8bp

3 év 10,37% -3bp

5 év 10,11% -5bp

10 év 8,86% -13bp

15 év 8,58% -13bp

20 év 8,38% -19bp
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