2018. március 12.

NAPI HÍRLEVÉL
Pénz- és tőkepiaci összefoglaló
789 FORINTRA EMELTÜK A MASTERPLAST CÉLÁRFOLYAMÁT – A
vételi ajánlás megerősítésre került, az aktuális árfolyamhoz
viszonyítva pedig közel 30%-os felértékelődési potenciált
jelent az új célárfolyam. Az elmúlt évben kedvező
tendenciák érvényesültek az építőiparban, és a pozitív
iparági környezet a következő években is fennmaradhat a
társaság fő piacain. Az árbevétel 2017-ben 12%-kal, az utolsó
negyedévben pedig 17%-kal bővült, és ez a tendencia
folytatódhat a Masterplastnál. A saját gyártás részarányát
30%-ról 40%-ra kívánja emelni a társaság, így tovább nőhet a
társaság versenyképessége. A nemrégiben érkezett új
vezérigazgatónak köszönhetően is javultak csoport hosszú
távú növekedési kilátásai.
POZITÍV ÉRTÉKELÉS ÉRKEZETT A FITCH-TŐL – Megerősítette
Magyarország devizában és forintban fennálló hosszú
futamidejű államadósságának BBB mínusz szintű, befektetési
ajánlású besorolását pozitív kilátással a Fitch Ratings. A
hitelminősítő idén is 4% körüli növekedést valószínűsít a
magyar gazdaságban, ám középtávon a növekedést a
kedvezőtlen demográfiai folyamatok, a munkaerőhiány,
valamint az EU-folyósítások 2020 után várható csökkenése
korlátozhatja. A Fitch hangsúlyozta, hogy az államadósság
tulajdonosi és fizetőeszköz-struktúrája jelentősen javult az
utóbbi években, és a hasonló adottságú gazdaságokkal
összehasonlítva kedvező képet mutat összességében.
JAPÁN SZAMURÁJKÖTVÉNYT BOCSÁTHAT KI MAGYARORSZÁG
– Piaci hírek szerint március 14-én hároméves futamidejű
államkötvényt bocsáthat ki Japánban Magyarország. A
kormányzat és az ÁKK is többször beszélt arról, hogy az idén
kifutó jenben jegyzett kötvényeket megújítanák. A
nyilatkozatok alapján inkább a jelenlét megerősítése a cél a
japán piacon, várhatóan csak kisebb forrás bevonás lehet.
VEGYES AMERIKAI MUNKAERŐ-PIACI ADATOKAT KÖZÖLTEK –
Várakozásainknak
megfelelően
tovább
élénkült
a
foglalkoztatottság, de az év elején látott bérnyomás nem
fokozódott februárban a tengerentúlon. A foglalkoztatottság
2016 közepe óta nem látott mértékben, 313 ezer fővel
bővült, amely meghaladta az elemzői konszenzust, a
munkanélküliség a soron következő 5. hónapban is 4,1%-on
állt. Az átlagos órabérek havi szinten 0,1%-kal bővültek (várt:
0,2%), míg
éves
szinten
2,6%-kal
(várt:
2,8%),
a
visszafogottabb bérnövekedés a nagyobb volumenű Fed
kamatemeléssel kapcsolatos várakozásokat hűtheti. Ma az
amerikai fogyasztói árak alakulását érdemes figyelni. Az
EUR/USD kurzus 1,2320 körül mozog ma reggel, a pénteki záró
szintek közelében.
www.mkb.hu

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

Részvény
BUX*
Mtelekom
MOL
OTP
Richter

napi változás
(Ft)
(%)

záró
árfolyam
38 412
444
2 978
11 350
5 660

-259
1
-26
-80
-65

-0,67
0,11
-0,87
-0,70
-1,14

forgalom
(Ezer darab)
4 672
699
925
217
192

* A BUX esetében a forgalom a teljes tőzsdei forgalmat jelenti

Külföldi tőzsdeindexek (előző keresk. napi zárás)
napi változás
záró
Részvényindex
árfolyam
(pont)
(%)
25335,74
1,8
440,5
Dow Jones (DJIA)
2786,57
47,6
1,7
S&P 500
12346,7
-8,9
-0,1
DAX
21824,0
354,8
1,7
NIKKEI 225 (ma reggel)

Főbb devizapiaci árfolyamok
Devizanem

Ma reggel

Devizanem

Ma reggel

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

311,55
266,19
252,84
74,34

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

1,2321
1,1705
106,66
1,1247

Állampapír-piaci benchmark* hozamok
Lejárat

előző napi
(%)

1 napi
változás

3 hó
3 év
5 év
10 év
15 év

-0,02
0,86
1,48
2,68
3,03

0,00
- 0,01
- 0,01
- 0,03
-0,02

* 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
JÁRMŰIPAR
EGYMÁS
UTÁN
ÉPÜLNEK
AZ
AKKUMULÁTOR GYÁRAK
MAGYARORSZÁGON - Nem sokkal azt követően, hogy a
Samsung SDI megnyitotta Gödön az akkumulátor gyártó
üzemét, a másik nagy dél-koreai vállalat, az SK Innovation is
akkumulátor gyár építésébe kezdett Komáromban. A közel
100 milliárd forintos beruházásnak köszönhetően, évente kb.
250 ezer autóhoz készülnek akkumulátorok 2020-tól. A gyártók
célja az európai piacra való belépés és az európai
autógyártók helyben történő kiszolgálása. Nemrég még egy
hír megjelent, miszerint a világ egyik legnagyobb akkumulátor
gyártója, a kínai Contemporary Amperex Technology Ltd. is
készül az európai belépésre. A megépítésre kerülő
termelőüzemért
Németország,
Lengyelország
és
Magyarország van versenyben.
Forrás: MTI, bloomberg.com
ICT
EGY KÍNAI VÁLLALAT ADTA BE A LEGTÖBB EURÓPAI
SZABDALMAT TAVALY - Először fordult elő tavaly, hogy egy
kínai vállalat, a Huawei adta be a legtöbb szabadalmat az
Európai Szabadalmi Hivatalba (EPO). Az eredményhez 2 398
darab szabadalmi kérelemre volt szükség, amivel a Siemenst
sikerült megelőzni, miközben a dél-koreai LG és Samsung a
harmadik és negyedik helyezést érték el. A hivatalba összesen
166 ezer kérelem érkezett 2017-ben, ami szintén rekord és
1,8%-os emelkedést jelent a megelőző évhez képest. Az
európai szabadalmi oltalom bírósági úton jellemzően
olcsóbban és könnyebben érvényesíthető, mint az Egyesült
Államokban beadott kérelmek, és stratégiai szempontból
fontos piacra jelent védettséget. A nyugati országok számára
releváns tény, hogy a kínai vállalatok K+F támogatása az
ottani szabályozó elsődleges prioritásai között van, és
nagyságrendileg több állami támogatást biztosít, mint akár az
Európai Unió vagy az Amerikai Egyesült Államok.
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.

