2018. március 9.

NAPI HÍRLEVÉL
Pénz- és tőkepiaci összefoglaló
JÓ A HANGULAT A PIACOKON, FONTOS AMERIKAI ADATOK
JÖNNEK - Az ázsiai piacok emelkedést mutatnak ma reggel,
követve az amerikai zárást. A befektetői hangulatot támogatta
a formálódó amerikai-észak-koreai tárgyalások híre, valamint
az, hogy az amerikai elnök által aláírt szándéknyilatkozat a 15
nap múlva életbe lépő importvámok kivetéséről több
rugalmasságot tartalmaz (Mexikó és Kanada mentessége
mellett mások is kérhetik bizonyos feltételek teljesítése esetén).
Ma az amerikai munkaerő-piaci riportra irányul a befektetők
figyelme, a foglalkoztatottság további élénkülése mellett nem
számítunk
fokozódó
bérnyomásra
február
hónapra
vonatkozóan. Az EUR/USD kurzus az 1,23-as szint körül mozog,
tegnap 0,8%-ot ereszkedett le az árfolyam.
TOVÁBBRA IS FENNMARAD A LAZA MONETÁRIS POLITIKA AZ
EURÓZÓNÁBAN - Az ECB várakozásainkkal összhangban nem
változtatott a kamatkondíciókon és az eszközvásárlási program
(QE) paraméterein sem. A QE programra vonatkozó galamb
kiegészítést, miszerint a program szükség szerint akár időben,
akár mennyiségben bővíthető, kikerült a jegyzőkönyvből,
azonban a program időbeni kiterjesztésére való utalás továbbra
is szerepel. Így a változatás véleményünk szerint nem jelent
érdemi elmozdulást a monetáris politika irányultságában
továbbra is fennmarad a laza monetáris politika az
eurózónában. A kamatdöntés mellett friss előrejelzéseit is
publikálta a jegybank, amiben a várakozásainkkal összhangban
nem volt érdemi változás.
8 HÓNAPJA NEM LÁTOTT ALACSONY INFLÁCIÓ IDEHAZA – A KSH
adatai szerint februárban éves szinten 1,9%-kal emelkedtek az
árak, az adat 0,1 százalékponttal elmaradt a várakozásunktól.
Februárban átlag felett drágultak a szeszes italok és
dohánytermékek, valamint az élelmiszerek, míg 3 kategóriában
árcsökkenés volt tapasztalható (ruházati cikkek, tartós
fogyasztási cikkek, egyéb cikkek –üzemanyagok). Előretekintve
a feszesedő munkaerő-piaci helyzet és a magasabb bérek
idehaza az év második felében magasabb áremelkedési
ütemet hozhatnak, ám az árszínvonal emelkedését a mérsékelt
külső infláció valamelyest fékezheti.
MA A FITCH ADHAT KI ÉRTÉKELÉST MAGYARORSZÁGRÓL – Nem
számítunk arra, hogy a mai napon a hazai adóskockázati
besorolás
változtatása
napirenden
lesz.
A
nemzetközi
hitelminősítő 2017 novemberében a hazai besoroláshoz
kapcsolódó kilátást stabilról pozitívra javította, ami a felminősítés
lehetőségét hordozza. A hitelminősítők kommunikációja és
módszertana alapján az elmúlt évek javuló besorolását
alapvetően a külső sérülékenység csökkenése, a fiskális mutatók
javulása, valamint a gazdasági növekedés erősödése
magyarázta. Ezek tekintetében kedvező a kép idehaza, ám a
korábbi lépések tapasztalatai alapján az újabb felminősítések
az év második felében vagy jövő év elején kerülhet sor.
www.mkb.hu

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

Részvény
BUX*
Mtelekom
MOL
OTP
Richter

napi változás
(Ft)
(%)

záró
árfolyam
38 671
444
3 004
11 430
5 725

484
1
64
90
25

1,27
0,11
2,18
0,79
0,44

forgalom
(Ezer darab)
5 456
786
841
181
185

* A BUX esetében a forgalom a teljes tőzsdei forgalmat jelenti

Külföldi tőzsdeindexek (előző keresk. napi zárás)
napi változás
záró
Részvényindex
árfolyam
(pont)
(%)
24895,21
0,4
93,9
Dow Jones (DJIA)
2738,97
12,2
0,4
S&P 500
12355,6
110,2
0,9
DAX
21469,2
101,1
0,5
NIKKEI 225 (ma reggel)

Főbb devizapiaci árfolyamok
Devizanem

Ma reggel

Devizanem

Ma reggel

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

311,78
265,98
253,12
74,20

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

1,2317
1,1723
106,69
1,1212

Állampapír-piaci benchmark* hozamok
Lejárat

előző napi
(%)

1 napi
változás

3 hó
3 év
5 év
10 év
15 év

-0,02
0,87
1,49
2,71
3,05

0,00
0,01
0,01
0,02
0,01

* 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
ICT
KEVESEBB OKOSTELEFONT FOGYOTT TAVALY - Tavaly 0,5%-kal
csökkent az okostelefonok eladása a világpiacon, és ezzel először
jegyeztek fel visszaesést. Az amerikai International Data
Corporation (IDC) informatikai és távközlési piackutató vállalat
adatai szerint tavaly világszerte 1,46 milliárd okostelefont
értékesítettek, 99,9%-uk iOS vagy Android operációs rendszerű
(85,1% Android, 14,8% iOS) volt.
Forrás: vg.hu
IDEGENFORGALOM
GYORSAN TERJESZKEDŐ SZÁLLODALÁNC EURÓPÁBAN – A
Leonardo Hotels név alatt terjeszkedő, saját márkás erősségekre
építő szálloda lánc első helyszíne közel tíz éve nyitott, és már 85
lokációban vannak jelen Európában. A saját márkanévre
építenek, mert a reklám olcsóbb, mint a nagyobb szálloda
márkanevek használatáért korábban fizetett licenszdíj. A gyors
terjeszkedést segíti, hogy költséghatékony üzleti modellt
folyatatnak, így a Hilton lánchoz hasonlóan AA hitelminősítésük
van. Tavaly közel 300 millió euró értékben vásároltak egy 20
szállodából álló portfoliót, amely az európai szálloda piacon
valaha volt egyik legnagyobb tranzakció.
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.

