2018. március 7.
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Pénz- és tőkepiaci összefoglaló
SZINTE MINDEN ÁGAZAT SEGÍTETTE A 2017-ES NÖVEKEDÉST – A KSH
részletes adatai szerint 2017. IV. negyedévében a nyers adatok
szerint 4,4%-kal bővült a magyar gazdaság, 2017 egészében 4,0%kal emelkedett a bruttó hazai termék éves alapon, ami 3 éve nem
látott kedvező ütemet jelent. Szinte minden gazdasági ágazat
hozzájárult a GDP-növekedéshez a tavalyi évben: legnagyobb
mértékben a piaci alapú szolgáltatások és az építőipar járultak
hozzá. Ma a KSH az ipari kibocsátás januári alakulását teszi közzé,
holnap pedig inflációs adatokat közöl. Az EUR/HUF árfolyam
313,26-nál jár ma reggel.
A GDP-ARÁNYOS ÁLLAMADÓSSÁG 60% ALÁ CSÖKKENHET - Varga
Mihály, nemzetgazdasági miniszter szerint a magyar gazdasági
növekedés erősítésére, a felzárkózás folytatására van szükség a
következő években. A legfontosabb célok között említette, hogy
az államadósság szintje 2022-re 60% alatt legyen a GDP-hez
mérten. Kiemelte, hogy a célok között szerepel az is, hogy 2022-re
a bérekre rakódó közterhek a régiós szint alá csökkenjenek.

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

Részvény
BUX*
Mtelekom
MOL
OTP
Richter

záró
árfolyam
38 008
448
2 876
11 220
5 875

napi változás
(Ft)
(%)
889
3
106
150
270

2,39
0,67
3,83
1,36
4,82

forgalom
(Ezer darab)
6 053
968
1 115
611
458

* A BUX esetében a forgalom a teljes tőzsdei forgalmat jelenti

Külföldi tőzsdeindexek (előző keresk. napi zárás)
napi változás
záró
Részvényindex
árfolyam
(pont)
(%)
24884,12
0,0
9,4
Dow Jones (DJIA)
2728,12
7,2
0,3
S&P 500
12113,9
23,0
0,2
DAX
21252,7
-165,0
-0,8
NIKKEI 225 (ma reggel)

Főbb devizapiaci árfolyamok

A 2018-BAN MÉG MARAD AZ ALACSONY KAMATKÖRNYEZETDevizanem Ma reggel
Devizanem
Matolcsy György, az MNB elnöke az MKIK rendezvényén arról
313,24
EUR/USD
EUR/HUF
beszélt, hogy a 2018-as év és még várhatóan a 2019-es év lehet
268,80
EUR/CHF
CHF/HUF
jó év az alacsony kamatok szempontjából idehaza. Kiemelte,
252,26
USD/JPY
USD/HUF
Magyarországnak fel kell készülnie a várható, akár éles globális
74,79
GBP/EUR
PLN/HUF
monetáris és gazdaságpolitikai fordulatra, ami a hazai monetáris
politika mozgásterét is befolyásolja. Emellett közös fellépést
Állampapír-piaci benchmark* hozamok
sürgetett annak érdekében, hogy az EU átlagos fejlettségi szintjét
előző napi
1 napi
elérje Magyarország. Szerinte a következő években az országnak
Lejárat
(%)
változás
felzárkózási fordulatra van szüksége.
-0,02
0,00

Ma reggel
1,2418
1,1654
105,72
1,1179

3 hó

0,87
- 0,01
FÓKUSZBAN AZ AMERIKAI KERESKEDELEMPOLITIKA – A dollár
3 év
1,51
0,04
5 év
gyengülést mutatott a főbb devizákkal szemben; az importvámok
2,70
0,05
10 év
kivetésével kapcsolatban erősödtek a piaci aggodalmak, azután,
3,07
0,03
15 év
hogy az amerikai elnök főtanácsadója, Gary Cohn, aki a
* Indikatív hozam: az elsődleges piaci forgalmazók vételi/eladási
szabadkereskedelem
mellett
érvelt,
tegnap
bejelentette hozamai alapján számolt középérték, amelyen ügylet nem köthető
lemondását. Este publikálja a Fed a Bézs-könyvet, ami az elmúlt 46 hét gazdasági folyamatait foglalja össze, a riport
Jegybanki irányadó kamatok (%)
megállapításait a Fed döntéshozói is figyelembe veszik majd a
jelenlegi MKB prognózis
Jegybank
2018 vége
kamat
kamatdöntő ülésen (márc. 20-21). Emellett a március 9-i átfogó
0,90
MNB
0,90
munkaerő-piaci riport előtt ma a magánszektor foglalkoztatási
1,75-2,0
Fed
1-1,25
adatai és a külkereskedelmi mérleg alakulása is fókuszban lesznek
0,00
EKB
0,00
a tengerentúlon. Az EUR/USD kurzus 1,2418 körül mozog, két hete
nem látott magas szinteken.

ENYHE PLUSZBAN ZÁRT A TENGERENTÚLI PIAC – Oldalazással,
mérsékelt mozgással telt a tegnapi kereskedés, de sikerült a
pozitív tartománybab zárniuk az indexeknek. Európában nem jó a
reggeli hangulat, mínuszban indulhat a kereskedés a határidők
állása szerint.
www.mkb.hu
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ÁGAZATI HÍRBLOKK
ICT
SZIGORÚBB ELLENŐRZÉS ÉS BÍRSÁGOK JÖHETNEK ADATVÉDELMI
SZABÁLYOK TEKINTETÉBEN - Május 25-től az Európai Unió minden
országában alkalmazni kell az általános adatvédelmi rendeletet
(GDPR), amelynek alapján a tagállami adatvédelmi hatóságok
bírságokat szabhatnak ki. A bírság maximális összege 20 millió
euró, de egy multinacionális vállalat esetén ennél nagyobb
összeggel is számolhatnak, miután a cég teljes éves világpiaci
forgalmának legfeljebb 4 százalékára is rúghat a büntetés.
Forrás: napi.hu
MEZŐGAZDASÁG
A 2020 UTÁN VÁRHATÓ EU-S AGRÁR POLITIKA ÉS AZ ÖNTÖZÉS
KIEMELT TÉMÁK – A tegnapi nap folyamán lezajlott a Portfolio
Agrárium 2018 konferencia Kecskeméten, ahol az ágazat , a
szabályozó és a finanszírozók képviselői megvitatták a kiemelt
folyamatokat, amelyek meghatározzák a szektor jelenét és
jövőjét. Több panelbeszélgetésben is kiemelt téma volt a 2020
után várható uniós agrár-politika és támogatások alakulása
(KAP), de ugyanígy kritikus versenyképességi tényezőként merült
fel az öntözés bővítése. Az MKB bank is képviseltette magát a
konferencián saját standdal, és az Agrár Kompetencia Központ
(MKB Agrárpartner) vezetője, Simon Attila részt vett a finanszírozók
közti panelbeszélgetésen, ahol a gazdálkodók igényeihez
legjobban illeszkedő finanszírozási lehetőségeket is egyszerű,
érthető formában bemutatták.
Forrás: MKB helyszíni tudósítás
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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.

