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NAPI HÍRLEVÉL
Pénz- és tőkepiaci összefoglaló
NEM INDULT JÓL A MÁRCIUS A PIACOKON – A dollár a főbb
devizákkal szemben gyengülést mutatott a tegnapi nap második
felében és az amerikai részvénypiacok is lefelé vették az irányt,
miután az amerikai elnök által bejelentett importvámok nyomán a
protekcionizmus globális erősödésétől való félelem lett úrrá a
piacokon. A vártnál jobb amerikai makroadatok (személyes
kiadások árindexe, ISM feldolgozóipari BMI) és a jegybankári
kommentek is a Fed-kamatemelések folytatódása mellett szólnak,
miközben az ECB vélhetően továbbra is fenntartja a laza
monetáris politikát. Az EUR/USD a tegnapi 0,6%-os emelkedést
követően 1,2260 körül mozog, fontos támasz szintek közelében (50
napos mozgóátlag). A befektetők a vasárnapi olasz parlamenti
választások és a német koalíciós tárgyalások alakulását is
kiemelten figyelik.
REKORDPROFIT AZ OTP-TŐL – A bankcsoport bevétele 8%-kal 208,9
Mrd Ft-ra emelkedett, amely megegyezik a várakozásokkal. Az
OTP nettó profitja 158%-kal 68,5 Mrd Ft-ra nőtt, amely a piaci
várakozást is több mint 11%-kal meghaladja. Részben az
alacsonyabb céltartalékolásnak köszönhető a kiugró profit. Az
egész éves számokat tekintve az árbevétel 9%-kal 805 Mrd Ft-ra,
az adózott eredmény pedig 39%-kal 281 Mrd Ft-ra emelkedett,
még soha nem volt ekkora éves profit a bankcsoportnál.
ERŐS SZÁMOK ÉREZTEK A MASTERPLASTTÓL – A társaság árbevétele
17%-kal növekedett a tavalyi utolsó negyedévben, amely
elsősorban a magyar, illetve a többi nagy piacán elért kedvező
értékesítéseknek köszönhető. A kedvező iparági környezet
támogatta magasabb forgalomnak, az emelkedő kereskedelmi
árrésnek illetve a javuló gyártáshatékonyságnak köszönhetően a
Masterplast EBITDA-ja több mint 180%-kal javult az utolsó
negyedévben a bázishoz képest. Az adózott eredmény 724 ezer
euróra emelkedett a negyedik negyedévben, az éves profit
pedig 17%-kal 2,73 millió euróra. A vállalatnak sikerült elérnie a
tervekben megfogalmazott éves célokat.
AZ FDA MEHOSSZABBÍTJA A VIZSGÁLATÁT - Az Amerikai
Gyógyszerhatóság (FDA) augusztusig meghosszabbította a
Richter Esmya nevű készítményének jóváhagyási eljárását. A
társaság az USÁ-ban szeretné bevezetni a készítményét, amely
Európa számos országában már forgalomban van (jelenleg ezt a
gyógyszert vizsgálja az Európai Gyógyszerügynökség). Eredetileg
2018 első felére várták az FDA döntését, a mostani bejelentés
nem jelent nagy csúszást, árfolyamhatás sem várható a hír
kapcsán.
50 MRD FT ÉRTÉKBEN KÖTÖTT MIRS-ÜGYLETET A JEGYBANK – 5 és 10
éves futamidejű, monetáris politikai célú IRS-tendert tartott tegnap
az MNB. Az öt éves lejáraton 10, a tíz éves lejáraton 40 Mrd Ft
értékben kötött üzletet a bankokkal. Az EUR/HUF árfolyam ma
reggel 313,50-nél jár.
www.mkb.hu

BÉT „blue chip” részvények (előző keresk. nap, zárás)

Részvény
BUX*
Mtelekom
MOL
OTP
Richter

napi változás
(Ft)
(%)

záró
árfolyam
37 768
455
2 808
11 310
5 635

-344
-1
-8
-190
-45

-0,90
-0,11
-0,28
-1,65
-0,79

forgalom
(Ezer darab)
6 567
966
1 087
659
437

* A BUX esetében a forgalom a teljes tőzsdei forgalmat jelenti

Külföldi tőzsdeindexek (előző keresk. napi zárás)
napi változás
záró
Részvényindex
árfolyam
(pont)
(%)
24608,98
-1,7
-420,2
Dow Jones (DJIA)
2677,67
-36,2
-1,3
S&P 500
12190,9
-244,9
-2,0
DAX
21181,6
-542,8
-2,5
NIKKEI 225 (ma reggel)

Főbb devizapiaci árfolyamok
Devizanem

Ma reggel

Devizanem

Ma reggel

EUR/HUF
CHF/HUF
USD/HUF
PLN/HUF

313,56
272,06
255,70
74,86

EUR/USD
EUR/CHF
USD/JPY
GBP/EUR

1,2263
1,1526
105,90
1,1239

Állampapír-piaci benchmark* hozamok
Lejárat

előző napi
(%)

1 napi
változás

3 hó
3 év
5 év
10 év
15 év

-0,02
0,88
1,46
2,62
3,01

0,00
0,01
0,02
0,04
0,03

* Indikatív hozam: az elsődleges piaci forgalmazók vételi/eladási
hozamai alapján számolt középérték, amelyen ügylet nem köthető

Jegybanki irányadó kamatok (%)
jelenlegi MKB prognózis
Jegybank
2018 vége
kamat
0,90
MNB
0,90
1,75-2,0
Fed
1-1,25
0,00
EKB
0,00
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ÁGAZATI HÍRBLOKK
ENERGETIKA
NAPERŐMŰVEKET ÉPÍT A MOL - A MOL bejelentése szerint, az
olajtársaság három új naperőművet tervez létesíteni, melyek
összesen 37 hektáron és 18,38 MWp kapacitással fognak
üzemelni. A naperőművek Füzesgyarmaton, egy bányászati üzem
területén, Tiszaújvárosban, a MOL Petrolkémia területén, valamint
Százhalombattán,
a
Dunai
Finomító
területén
fognak
megvalósulni. A beruházást a MOL saját forrásból valósítja meg,
azonban
az
üzemeltetés
során,
20
éven
keresztül
ártámogatásban részesül a KÁT rendszer keretében. A napelem
parkok építése egybevág a MOL hosszú távú stratégiájában
megjelölt azon célkitűzésével, miszerint a jövőben nyitni kíván
többek között az elektromos közlekedés, a járműmegosztás és a
megújuló energiaforrások irányába.
Forrás: portfolio.hu
ICT
AZ APPLE VESZÍTHET A DIGITÁLIS ASSZISZTENSEK VILÁGÁBAN – A
digitális asszisztensek világában (Siri, Alexa, Google Assitant,
Cortana) az Apple stratégiája nem a legelőnyösebb, ugyanis
még mindig a saját hardverre fókuszál, miközben más szereplők a
terjedő, és folyamatosan tanuló mesterséges intelligenciára (AI)
helyezték a hangsúlyt. 2010-ben Steve Jobs helyesen ismerte fel,
és jelentette be, hogy a PC korszak véget ért, és eljött a tablet-ek
ideje. Végül mégsem a tablet lett az emberek ablaka a világra,
hanem az okos telefon, amelyet naponta akár több száz
alkalommal használunk, de még ezek eladásai is visszaestek 2017
utolsó negyedévében, ami intő jel a hardvergyártóknak. Az
ember és a digitális környezete közti interakciókban továbbra is
szerepük lesz az okos telefonoknak, de előfordulhat, hogy
ugyanúgy háttérbe szorulnak, mint a pc-k, vagy tablet-ek. A
mesterséges intelligenciával felturbózott személyi asszisztensek
nem csupán a kéréseinket teljesítik a jövőben, hanem lehet előre
kitalálják a kívánságainkat. Az Amazon-tól rendelni sem kell majd,
hanem küldik az árut, amire szinte biztosan szükségünk van, így
kicsi a valószínűsége, hogy visszaküldjük.
Forrás: global.handelsblatt.com
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JOGI NYILATKOZAT
1. Jelen kiadványt az MKB Bank Zrt. (tev. eng. sz.: III/41.005-3/2001., a Budapesti Értéktőzsde tagja) készítette.
2. A kiadványban szereplő információk hitelesnek tartott forrásokon alapulnak, de azok valódiságáért, pontosságáért
és teljességéért az MKB Bank Zrt. felelősséget nem vállal. A megjelenő vélemények a kiadványt készítő szakemberek
saját megítélését tükrözik, amelyek újabb információk megjelenése esetén külön értesítés nélkül megváltozhatnak.
3. Az árfolyamok múltbeli alakulásából nem lehetséges azok jövőbeni alakulására vonatkozó egyértelmű és
megbízható következtetéseket levonni. A befektetőknek önállóan (vagy független szakértő igénybe vételével) kell
felmérniük és megérteniük az egyes pénzügyi eszközök és befektetési szolgáltatások lényegét, valamint kockázatait.
Javasoljuk, hogy a befektetők az adott pénzügyi eszközre és a befektetési szolgáltatásra vonatkozó üzletszabályzatot,
tájékoztatót, egyéb szerződéses feltételeket, hirdetményeket, kondíciós listát figyelmesen olvassák el, mert csak ezen
dokumentumok és információk ismeretében dönthető el, hogy a befektetés összhangban áll-e a befektető
kockázattűrő képességével! Javasoljuk továbbá, hogy tájékozódjon a termékkel, befektetéssel kapcsolatos adójogi
és egyéb jogszabályokról!
4. A kiadványban szereplő információk nem minősülnek vételi vagy eladási ajánlatnak, sem befektetési
tanácsadásnak, sem befektetésre, szerződéskötésre vagy kötelezettségvállalásra történő ösztönzésnek. A
kiadványban foglalt adatok tájékoztató jellegűek. Az MKB Bank Zrt. kizárja a felelősségét a kiadványban foglaltak
esetleges befektetési döntésként való felhasználásáért, így nem vállal felelősséget a befektető ezen kiadványban
foglaltak alapján hozott döntései következtében, vagy őt azzal bármilyen egyéb összefüggésben érő esetleges
károkért.
5. Az MKB Bank Zrt. jogosult a kiadványban szereplő eszközök vonatkozásában árjegyzési, egyéb befektetési
szolgáltatási tevékenységet vagy kiegészítő szolgáltatást nyújtani.
6. Jelen kiadvány a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény szerinti védelem alatt áll, ezért kizárólag az MKB Bank
Zrt. előzetes írásbeli engedélyével lehet azt többszörözni, terjeszteni, egyéb módon nyilvánosságra hozni, valamint
felhasználni. Az MKB Bank Zrt. valamennyi szerzői jogon alapuló jogát fenntartja.
7. A kiadvány kiadása időpontjában érvényes. További részletek: www.mkb.hu, ügyletek előtti tájékoztatásról szóló
Hirdetményben.

