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Pénz- és tőkepiaci összefoglaló
NAGYOBB OSZTALÉKOT FIZETHET A MOL – Az igazgatóság a
tegnapi ülése alapján a kiemelkedő 2017-es eredmény után az
alap osztalék 9%-kal 78,125 forintról 85 forintra történő
növekedését javasolja. Emellett a 2017-es terveket meghaladó
szabad cash-flow rendkívüli osztalék formájában kerülhet
szétosztásra az Igazgatóság javaslata alapján, amely az
alaposztalék 50%-a, részvényenként 42,5 forint. Így a teljes
osztalék
127,5
forint
részvényenként.
Tekintettel
a
sajátrészvények várható fordulónapi darabszámára, ez összesen
94.278.069.345 forint osztaléknak felel meg. Az éves közgyűlést
április 12-én tartja a társaság, ahol döntenek majd a
részvényesek az Igazgatóság által előterjesztett osztalékról.
AZ ÉPÍTŐIPAR JANUÁRI SZÁMAI JÖNNEK IDEHAZA - Szerdán
ismerteti a KSH az építőipar 2018. januári számait. 2017-ben az
építőipari termelés közel 30%-kal bővült a 2016-os alacsony
bázishoz képest. Az építőipar dinamikus bővülése kitarthat a
következő negyedévekben is, az építőipari vállalkozások
várakozásai történelmi csúcsok közelében mozognak 2018
elején; továbbá a jelenlegi intenzív építési volumeneket
támogatja az alacsony, 5%-os újlakás-áfa, ami 2019 végéig
érvényben
van.
A
kilátásokat
árnyalja
az
ágazatot
nagymértékben érintő szakemberhiány és az anyagköltségek
2017 elején induló és várhatóan fokozódó áremelkedése is. Az
EUR/HUF árfolyam ma reggel 311,77-nél jár.
FEBRUÁRI INGATLANPIACI ADATOK - Közreadta 2018. februárra
vonatkozó tranzakciószám-becslését a Duna House: a közel 13
ezres tranzakciószám 13,7%-os növekedést jelent a tavalyi év
ugyanezen időszakához képest. Az első két hónap összesített
adata 2008-as válság óta a legerősebb évkezdést mutatja a
hazai lakóingatlan-piacon.
NAGYOT EMELKEDETT AZ INNOGY RÉSZVÉNYEK ÁRA – Az RWE
még 2016 áprilisában választotta le a társaság megújuló
energiával foglalkozó részlegét, így született meg az Innogy.
Azóta nagyot fordult a világ, hiszen az RWE kiszáll az Innogy-ban
lévő több mint 75%-os részesedéséből, amelyet az E.ON fog
átvenni, cserében az RWE 16,7%-os tulajdonrészt szerez az E.ONban. Az Innogy részvényei 15%-kal emelkedtek, ugyanis a
befektetők biztosra veszik, hogy a 22 milliárd eurós tranzakcióra
bólintatni fognak a német szabályzók. Az E.ON azt reméli, hogy
az ügylet hatására az eredménynövekedés meghaladhatja a
menedzsment 5-10%-os várakozását.
A DÉLUTÁNI MAKROADATOKAT VÁRJÁK A PIACOK – A piaci
várakozások szerint nem várható az infláció érdemi emelkedése
a tengerentúlon, a tisztított maginfláció a januárival megegyező
mértékben, 1,8%-kal emelkedhetett. Ha a vártnál magasabb
adatot közölnek, az a Fed kamatemeléssel kapcsolatos
várakozásokat erősítheti. Az EUR/USD árfolyam az 1,2330 körül
mozog.
www.mkb.hu

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

Részvény
BUX*
Mtelekom
MOL
OTP
Richter

napi változás
(Ft)
(%)

záró
árfolyam
38 823
445
3 014
11 520
5 665

411
1
36
170
5

1,07
0,23
1,21
1,50
0,09

forgalom
(Ezer darab)
5 053
244
487
375
227

* A BUX esetében a forgalom a teljes tőzsdei forgalmat jelenti

Külföldi tőzsdeindexek (előző keresk. napi zárás)
napi változás
záró
Részvényindex
árfolyam
(pont)
(%)
25178,61
-0,6
-157,1
Dow Jones (DJIA)
2783,02
-3,6
-0,1
S&P 500
12418,4
71,7
0,6
DAX
21968,1
144,1
0,7
NIKKEI 225 (ma reggel)

Főbb devizapiaci árfolyamok
Devizanem

Ma reggel

Devizanem

Ma reggel

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

311,78
266,69
252,92
74,10

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

1,2325
1,1689
106,87
1,1268

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
2,70
3,05

0,00
0,01
0,01
0,02
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
2-2,25
Fed
1,25-1,5
0,00
EKB
0,00
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ICT
CISCO: KIBERBIZTONSÁGI JELENTÉS - A Cisco közzétette éves
kiberbiztonsági jelentését, amely 11. éve vizsgálja a
kibertámadásokkal kapcsolatos trendeket. Az elemzés szerint a
kiberbűnözők már a felhő alapú szolgáltatásokat is felhasználják
az egyre kifinomultabbá váló támadásaik során. Egy másik
fontos trend, hogy a támadók egyre gyakrabban használnak
titkosítást a védelem megkerülésére. A védelmi oldalon az egyik
legfontosabb cél, hogy a támadásokat minél gyorsabban
sikerüljön felfedni. Ebben jelentős előrelépést hozhatnak a
mesterséges intelligencián vagy gépi tanuláson alapuló
technológiák.
Forrás: cisco.com , hirek.prim.hu
JÁRMŰIPAR
NÖVEKSZIK A BUDAPESTI KÖZAUTÓ PIAC - A Greengo mellett a
MOL is létrehozta a saját közautó szolgáltatást nyújtó
vállalkozását MOL Limo néven. 300 autóval és jelentős
kedvezményekkel indult január végén a szolgáltatás, ami
eredményesnek bizonyult és jelentős növekedést hozott a
piacon. A MOL az akciós időszakban regisztrációs díj (5000Ft)
nélkül és a használati díj feléért kínálta a szolgáltatást, ami sok
potenciális használót arra ösztönzött, hogy kipróbálja a
közautózást. Az ösztönző annyira hatásos volt, hogy a másik
közautó szolgáltató, a Greengo is jelentős, 50-70% közötti kereslet
élénkülést érzékelt. A bővülő piac következtében a Greengo
számos fejlesztést tervez végrehajtani a közeljövőben.
Megteremtik az online szerződéskötés feltételeit, növelik az autó
flotta nagyságát és a szolgáltatási zóna területét is kiterjesztik.
Forrás: index.hu
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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.

