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NAPI HÍRLEVÉL
Pénz- és tőkepiaci összefoglaló
A VÁRTNAK MEGFELELŐ OSZTALÉKOT FIZETHET A MAGYAR
TELEKOM – A tegnap piaczárás után publikált közgyűlési
előterjesztések
alapján
25
forintos
osztalékot
fizethet
részvényenként a társaság, amelyet április 10-én a közgyűlés
hagyhat jóvá. Ez a tegnapi záróár alapján több mint 5,5%-os
osztalékhozamot jelent.
DEVIZASWAP-TENDERT TARTOTT AZ MNB - 12 hónapos
futamidejű, 25 Mrd forintlikviditást nyújtó devizaswap-tendert
tartott az MNB, ezáltal a bankrendszer többletlikviditása 1525
Mrd Ft maradt. Az MNB finomhangoló devizaswap-tenderei
közvetetten segítik a laza monetáris politika fenntartását. Az
EUR/HUF árfolyam ma reggel 311,22-nél jár.
GYENGÉN KEZDTÉK A HETET A TENGERENTÚLI BÖRZÉK – A Nasdaq
teljesített a leggyengébben, a Facebook 7%-os zuhanása húzta
a mélybe az indexet. A kirobbant botrány szerint Trump
elnökválasztási kampányában dolgozó egyik cég (Cambridge
Analytica) jogtalanul jutott hozzá 50 millió felhasználó adataihoz,
akiket személyre szabott hirdetésekkel próbáltak meg
befolyásolni. A Facebook 2015 végén már megpróbálta
töröltetni az adatokat, a Cambride Analytica egyelőre tagadja
a vádakat, így még sokáig elhúzódhat az ügy.
FÓKUSZBAN A FEJLETT PIACI JEGYBANKOK – Ma kezdi meg
kétnapos kamatdöntő ülését a Fed, a várható kamatemelés
ellenére a dollár gyengébb szinteken mozog a hét elején az
euróval szemben. A kivárás mellett továbbra is fókuszban a
kereskedelempolitika, de a devizamozgásokban szerepe
lehetett azon piaci híreknek is, melyek szerint az ECB
döntéshozói között előtérbe kerültek a jövőbeli kamatpályával
kapcsolatos várakozások, azzal együtt, hogy megfelelőnek
tartják a piaci előrejelzéseket, amelyek 2019 közepére árazzák
az első kamatemelést. Az euró tegnap 0,4%-ot erősödött a
zöldhasúval szemben, az EUR/USD kurzus 1,2340 körül mozog.
KEDVEZŐ ADATOK ÉRKEZHETNEK AZ EURÓZÓNÁBÓL- Tegnap
publikálták az eurózóna januárra vonatkozó építőipari
termelési indexét, ami az előző év azonos időszakához képest
3,7%-kal nőtt (munkanaphatástól megtisztított adat) és a
decemberi adatokat is felfele módosították. A szektor kilátásai
továbbra is kedvezőek, de a munkaerőhiány az eurózónában
is egyre inkább korlátozza a kibocsátást. Ma fogyasztói bizalmi
indexeket közölnek az eurózónában, kedvező alakulásuk az év
eleji GDP növekedés tekintetében is jó hír lehet.
BREXIT: MEGEGYEZTEK AZ ÁTMENETI IDŐSZAKRÓL - A 2019.
márciusi brit kilépést követően 21 hónapos átmeneti időszak
jön, az átmeneti időszak alatt a szigetországban érvényes
marad az uniós jog. Cserébe London korlátozás nélkül
hozzáférhet a közös piachoz. Az észak-ír határ kérdésében
még nem sikerült megegyezni. Az unió ragaszkodna ahhoz,
hogy Észak-Írország maradjon az uniós közös piac és vámunió
része.
www.mkb.hu

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

Részvény
BUX*
Mtelekom
MOL
OTP
Richter

napi változás
(Ft)
(%)

záró
árfolyam
37 689
446
2 900
11 310
5 445

-1 202
2
-112
-420
-125

-3,09
0,45
-3,72
-3,58
-2,24

forgalom
(Ezer darab)
5 152
773
1 155
871
988

* A BUX esetében a forgalom a teljes tőzsdei forgalmat jelenti

Külföldi tőzsdeindexek (előző keresk. napi zárás)
napi változás
záró
Részvényindex
árfolyam
(pont)
(%)
24610,91
-1,3
-335,6
Dow Jones (DJIA)
2712,92
-39,1
-1,4
S&P 500
12217,0
-172,6
-1,4
DAX
21381,0
-99,9
-0,5
NIKKEI 225 (ma reggel)

Főbb devizapiaci árfolyamok
Devizanem

Ma reggel

Devizanem

Ma reggel

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

311,23
265,08
252,26
73,69

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

1,2338
1,1742
106,24
1,1379

Állampapír-piaci benchmark* hozamok
Lejárat

előző napi
(%)

1 napi
változás

3 hó
3 év
5 év
10 év
15 év

-0,02
0,86
1,41
2,62
2,97

0,00
- 0,01
- 0,03
- 0,04
-0,04

* 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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LOGISZTIKA
INDUL AZ ORSZÁGOS E-JEGYRENDSZER - Nyár végén elindulnak
az
országos
tömegközlekedésben
bevezetendő
elektronikusjegy-projekt (NEJP) első pilotjai: van, ahol mobillal,
máshol elektronikus kártyával, vagy akár az új típusú személyivel
is lehet majd utazni. Tehát meg kell venni a jegyet, bérletet
interneten, mobilon, de akár egy pénztárban, majd a jegy vagy
bérlet hozzá lesz rendelve az e-személyihez.
Forrás: portfolio.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.

