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NAPI HÍRLEVÉL
Pénz- és tőkepiaci összefoglaló
IPARI ÉS ÉPÍTŐIPARI EREDMÉNYEKET KÖZÖLNEK IDEHAZA – Ma a
KSH az ipar januári alakulásának második becslését közli, az
előzetes adatok alapján januárban a kibocsátás 6,7%-kal bővült
(tisztított adat). Emellett az építőipar januári alakulását is közzé
teszi a KSH: az adatot illetően pozitív a várakozásunk. Az
EUR/HUF árfolyam 311,67-nél jár ma reggel.
AZ MNB MONETÁRIS POLITIKAI CÉLÚ IRS-TENDERT TART – Az első
negyedéves előirányzat szerint összesen 300 Mrd Ft értékben
köthet üzletet a jegybank a kereskedelemi bankokkal. Eddig 160
Mrd Ft értékben kötött üzletet az MNB idén 5 és 10 éves távon. A
monetáris politikai eszköz célja, hogy a hosszabb hitelek
kamatait alacsony szinteken tartsa, és ezáltal elősegítse a
lakossági fix hitelek arányának növekedését.
A FEBRUÁRI AMERIKAI INFLÁCIÓS ADATOK NEM OKOZTAK
MEGLEPETÉST – A vártnak megfelelő inflációs adatok jelentek
meg tegnap a tengerentúlon, a fogyasztói árak 0,2%-kal
bővültek havi, míg 2,2%-kal éves szinten, a tisztított maginfláció
éves növekedési üteme pedig már az egymást követő 3.
hónapban is 1,8%-ot tett ki. A múlt pénteken megismert
visszafogottabb bérnövekedésről szóló, valamint a friss inflációs
adatok is a fokozatos Fed kamatemelések mellett szólnak. A
Fed 3 kamatemelést jelzett decemberben a 2018-as évre, friss
gazdasági prognózist március 21-én közölnek. Ma a gazdasági
kilátások tekintetében a kiskereskedelmi forgalomról szóló adat
emelhető ki a tengerentúlon. A dollár a főbb devizákkal
szemben gyengülést mutatott tegnap, amiben a fokozódó
washingtoni politikai dráma is szerepet játszott, az EUR/USD
kurzus az 1,24-es szint körül mozog ma reggel is.
VÁRTNÁL JOBB KÍNAI ADATOKAT KÖZÖLTEK MA REGGEL – A
kínai ipari termelés az idei év első két hónapjában 7,2%-kal
bővült az előző év azonos időszakához képest, míg a piaci
konszenzus mindössze 6,2%-os növekedésről szólt (téli
légszennyezési korlátozások). A teljes kínai beruházások
mintegy 60%-át adó magánszektor beruházásainak első
kéthavi növekedése is várt feletti alakult (7,9% vs. várt: 7%), míg
a kiskereskedelmi forgalom kismértékben elmaradt a várttól. A
holdújévhez kapcsolódó ünnepnapok hatásait igyekeztek
azzal mérsékelni, hogy nem havi adatokat, hanem az első
kéthavi adatot ismerhettük meg.
VÁRHATÓAN LASSUL AZ EURÓZÓNA IPARI TERMELÉSE - A mai
napon közlik az eurózóna januárra vonatkozó ipari termelési
adatát, amiben az előző év azonos időszakához képest
várhatóan lassuló növekedést láthatunk majd. Egyrészt már
ismertek a főbb tagországok, mint Németország vagy
Franciaország januárra vonatkozó gyengébb adatai, másrészt
az Európai Bizottság ipari szektorban szereplő vállalatok
körében végzett felmérése is kisebb megtorpanást jelez az év
elejére. A várhatóan gyengébb adat ellenére az eurózóna
középtávú növekedési kilátásai továbbra is kedvezőek.
www.mkb.hu

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

Részvény
BUX*
Mtelekom
MOL
OTP
Richter

napi változás
(Ft)
(%)

záró
árfolyam
38 664
446
3 004
11 490
5 655

-159
1
-10
-30
-10

-0,41
0,11
-0,33
-0,26
-0,18

forgalom
(Ezer darab)
4 067
413
875
525
285

* A BUX esetében a forgalom a teljes tőzsdei forgalmat jelenti

Külföldi tőzsdeindexek (előző keresk. napi zárás)
napi változás
záró
Részvényindex
árfolyam
(pont)
(%)
25007,03
-0,7
-171,6
Dow Jones (DJIA)
2765,31
-17,7
-0,6
S&P 500
12221,0
-197,4
-1,6
DAX
21777,3
-190,8
-0,9
NIKKEI 225 (ma reggel)

Főbb devizapiaci árfolyamok
Devizanem

Ma reggel

Devizanem

Ma reggel

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

311,65
266,44
251,42
74,03

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

1,2393
1,1698
106,54
1,1267

Állampapír-piaci benchmark* hozamok
Lejárat

előző napi
(%)

1 napi
változás

3 hó
3 év
5 év
10 év
15 év

-0,02
0,88
1,47
2,68
3,02

0,00
0,01
- 0,02
- 0,02
-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
2-2,25
Fed
1,25-1,5
0,00
EKB
0,00
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ÁGAZATI HÍRBLOKK
LOGISZTIKA
IDÉN KEZDŐDIK A CARGO CITY ÉPÍTÉSE - A Liszt Ferenc
Nemzetközi Repülőtér légi teheráru forgalma meghaladta a 10
ezer tonnát, 11,5%-kal emelkedett egy év alatt. Az elmúlt
időszakban elkészült a szálloda és több logisztikai központ, de
hamarosan épül a cargo city, és nemsokára egy új utas mólóval
is gazdagodik a helyszín. A 2017-ben a Budapestről indult és ide
érkezett légi teheráru az előző évhez képest 13,4%-kal, 127 ezer
tonnára emelkedett, ami az e-kereskedelem növkedésének is
köszönhető, és az autóalkatrész-gyártás, az elektronikai és a
gyógyszeripar termékei jelentik a forgalom nagy részét. A cargopiac további bővülési lehetőségét jelenti, hogy májustól a LOT
lengyel légitársaság heti több járatot indít Budapestről New
Yorkba, illetve Chicagóba, míg az American Airlines naponta
közlekedik a magyar fővárosból Philadelphiába, ami hatalmas
cargo-elosztó központ és kikötő.
Forrás: realista.hu
ÉLELMISZER ÉS ITALGYÁRTÁS, KERESKEDELEM ÉS FOGYASZTÁSI
CIKKEK
TOVÁBB NŐTT A SAJÁTMÁRKÁS ÉLELMISZEREK PIACRÉSZE
MAGYARORSZÁGON – A Nielsen kutatása szerint tavaly egy
százalékpontnyi növekedést követően, már elérte a 29%-ot a
sajátmárkás élelmiszerek piaci részesedése. Az összességében
1700 milliárd forintos piacból így közel 500 milliárd forintot tettek
ki a kereskedelmi láncokhoz tartozó saját márkák. A fogyasztói
felmérés azt mutatja, hogy a vásárlók 41%-a nem lát minőségbeli
különbséget
gyártói márkákhoz képest. Viszonyításképp
Európában is 31% körüli a saját márkák piacrésze, miközben a
világátlag csak 17%, így a jövőben is várható, hogy tovább
terjednek. A saját márkák előre törése a kiskereskedelmi láncok
alkuerejének növekedésével is járhat, ugyanakkor a helyi
termelőknek és élelmiszer gyártóknak is könnyebb becsatlakozni
szállítóként, amennyiben képesek a megfelelő minőséget a
legkorszerűbb csomagolásban az elvárt mennyiségben szállítani.
Forrás: agrarszektor.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.

