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Napi Monitor – Erste Bank Pénz- és Tőkepiacok – 2022. szeptember 2. 

• Egyre többen várják a 75 pontot az EKB-tól 
 

• Ma tengerentúli munkapiac a fókuszban 
 

• 402-nél a forint 

 
Nemzetközi és hazai hírek 
 
A Blooomberg által készített elemzői felmérés eredménye alapján a megkérdezett elemzők 2/3-a 75 bázispontos 
kamatemelést vár az EKB jövő heti kamatdöntő ülésétől. 
 
Az Európai Gyógyszerfelügyelet jóváhagyta a Pfizer/Biontech és a Moderna új koronavírus elleni oltását, melyet 
már az új vírustörzsekre, elsősorban az omikronra fejlesztettek. A végleges jóváhagyást hamarosan az Európai 
Bizottság adhatja meg, mely azonban inkább csak formalitásnak számít a gyógyszerfelügyelet véleményét 
követően. 
 
A német áramár mostanra lefeleződött a hétfői 1 000 eurós csúcshoz képest, de ez továbbra is magas értéket 
jelent. A jövő hét pénteki energiaügyi miniszteri találkozót várja a piac, ahol az energiapiac szabályozásáról és 
rendkívüli intézkedések bevezetéséről fognak egyeztetni. 
 
A WTI árfolyama 87,9, a Brent pedig 93,7 dollár volt ma reggel az októberi leszállításra, míg az azonnali leszállítású 
Ural jegyzése 74 dollárig süllyedt. A piac az iráni tárgyalásokat figyeli: annak ellenére, hogy Európa elfogadhatónak 
találja az új iráni javaslatokat, mivel azok nem tartalmaznak extrém kéréseket, az amerikai fél egyelőre elzárkózik 
a megállapodás támogatásától. 
 
Kína küszködő ingatlanszektora jelentősen lehúzhatja a gazdaságot és a tőzsdét, ha a hatóságok nem nyújtanak 
elegendő támogatást - állítják a Morgan Stanley elemzői. A kínai részvényindexek a következő hat-tizenkét 
hónapban a jelenlegi szintekhez képest további 20%-kal csökkenhetnek - és potenciálisan jóval tovább 
maradhatnak alacsonyabban, amennyiben az elemzők által felvázolt negatív forgatókönyv valósul meg. 
 

Kötvénypiac 
 
Tegnap emelkedtek az állampapírok másodpiacán a referenciahozamok, főként rövidoldalon történt masszív 
növekedés. A 3 éves referenciahozam 11,35%-on, az 5 éves 9,88%-on, míg a 10 éves 8,88%-on állt.  

 
Rövid devizapiaci helyzetkép   
 
A forint tegnap 401 alatt nyitotta a napot az 
euróval szemben, majd bár 400 alá is benézett 
a kurzus. végül valamivel a nyitó szint felett 
zárt az árfolyam. Ma reggel 402 körül forog a 
jegyzés. 
 
A nemzetközi devizapiacon az EURUSD 
kurzusa 1,005 körül nyitott csütörtökön és az 
erőteljes tengerentúli munkapiaci adatok 
hatására enyhén paritás alá került a jegyzés. 
Ez fél százalékpontos erősödést jelent a dollár 
szempontjából. Ma reggel valamivel 
gyengébben kezdett az amerikai deviza: 
0,998-nál forog a kereskedés. Ma ismét 
amerikai munkapiaci adatok lehetnek 
meghatározóak. 
 

mailto:ebhtreasurysales@erstebank.hu


 

   
Az Erste Pénz- és Tőkepiacok  

munkatársainak elérhetőségei: 
Tel.: +36 1 237 8200      

Email: ebhtreasurysales@erstebank.hu 

    
2 

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

szept. 2. 8:00 GE Külkereskedelmi egyenleg júl. 4.4% -2.2%

szept. 2. 14:30 US Átlagos órabérek aug. 5.2% 5.3%

szept. 2. 14:30 US Magánszektor foglalkoztatottak változása (ezer fő) aug. 471 300

szept. 2. 14:30 US Foglalkoztatottság változása (ezer fő) aug. 30 15

szept. 2. 14:30 US Nem-mezőgazdasági foglalkoztatottak változása (ezer fő) aug. 528 298

szept. 2. 14:30 US Aktivitási ráta aug. 62.1% 62.2%

szept. 2. 14:30 US Munkanélküliségi ráta aug. 3.5% 3.5%

szept. 2. 14:30 US Tisztított munkanélküliségi ráta aug. 6.7%

szept. 2. 16:00 US Tartós cikkek rendelésállománya (hó/hó) júl. 0% 0%

szept. 2. 16:00 US Ipari rendelésállomány (hó/hó) júl. 2% 0.2%

Devizák Bankközi kamatlábak (%) BIRS fixingek (%)

EURUSD 0,998 0,30% HUF PL EUR USD CHF GBP 2 év 14,46

USDJPY 140,23 0,01% O/N 11,28 6,80 -0,51 2,32 -0,35 0,18 3 év 13,35

EURHUF 402,70 0,21% 1 hónap 11,86 7,02 0,23 2,55 -0,25 2,03 5 év 11,23

USDHUF 403,67 -0,10% 3 hónap 12,79 7,14 0,71 3,10 0,25 2,53 10 év 9,35

CHFHUF 411,87 0,06% 6 hónap 13,55 7,34 1,24 3,66 0,66 3,25 15 év 9,19

EURPLN 4,71 -0,02% 12 hónap 14,06 7,49 1,85 4,22 1,09 0,81 20 év 9,18

Tíz éves hozamok* (%) Erste-várakozások

USA 3,19 9,0bp cseh 4,66 -12,1bp Éves átlag 2022 2023 Év vége 2022 2023

német 1,54 3,0bp lengyel 6,13 -0,1bp GDP (%) 5,5 1,5 3 hó Bubor 13,95 8,95

olasz 3,88 6,4bp magyar 8,83 -4,0bp CPI (%) 13,8 12,5 10 év hozam 8,18 6,44

spanyol 2,73 3,4bp román 7,79 -7,7bp Ipar (%) 4,3 4,1 EURHUF 390,0 375,0

*előző napi adatok (forrás: Bloomberg) Munkanélk. (%) 3,5 3,7 USDHUF 371,4 334,8

Magyar állampapír-piaci referenciahozamok

változás

3 hó 8,02% 1bp

6 hó 8,38% -1bp

12 hó 10,46% 5bp

3 év 11,35% 43bp

5 év 9,88% 18bp

10 év 8,88% 5bp

15 év 8,62% 6bp

20 év 8,51% 3bp
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