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Pénz- és tőkepiaci összefoglaló
KEDDEN DÖNT A KAMATOKRÓL AZ MNB - Az MNB Monetáris
Tanácsa márciusban változatlanul hagyhatja a monetáris
politikai kondíciókat. A mostani ülés alkalmával friss gazdasági
prognózisokat tesznek közzé. Az inflációs és a GDP-prognózist
illetően nem várunk érdemi változást 2017 decemberéhez
képest. Az EUR/HUF árfolyam középtávon kisebb kilengésekkel a
311-es szint körül ingadozhat.
MASTERPLAST RÉSZVÉNYEKET VEZETTEK BE A TŐZSDÉRE – A január
15-én bejelentett alaptőke emeléséből származó 858.318 db
törzsrészvényt 2018. március 23-tól a BÉT bevezeti a tőzsdei
kereskedésbe. Ennek következtében Tibor Dávid szavazati
jogának aránya 34,69%-ról 36,07%-ra, míg Ács Balázs szavazati
jogának aránya 29,81%-ról 30,51%-ra nő. A hír technikai jellegű
bejelentés, amelynek nincsen hatása a részvények árfolyamára.
A tőkeemeléssel javul a társaság pénzügyi helyzete, amely
segítheti a beruházásokat és hosszú távon a növekedési
potenciált. A frissített modellünk már tartalmazza a
tőkeemelésnek a hatását, így megerősítjük a vételi ajánlásunkat
789 forintos célárfolyam mellett.
NEM VOLT JÓ HETE A DOLLÁRNAK – A zöldhasú egy hónapja
nem látott gyenge szintek közelében mozgott pénteken a főbb
devizákkal szemben, miután a befektetők fókuszába az
eszkalálódó kereskedelempolitikai intézkedések villággazdasági
növekedésre gyakorolt esetleges negatív hatásai kerültek. A
következő napokban ugyan jön egy felülvizsgált negyedik
negyedéves amerikai GDP-adat is a hét közepén, nagyobb
figyelmet kaphatnak a 2018. első negyedéves növekedés
tekintetében fontos fogyasztói bizalmi indexek a tengerentúlon,
kedden és csütörtökön.
VISSZAÁLL A NYITVATARTÁSI REND A TENGERENTÚLON - A hétvégi
európai óraállítást követően az amerikai piacnyitás hazai idő
szerint 15:30-kor esedékes. A tőzsdei nyitvatartást tekintve
március 30-án nagypénteken és április 2-án, húsvéthétfőn az
európai piacok túlnyomó többsége zárva tart és a magyar BÉT
is zárva lesz, de az amerikai piacokon és Ázsiában lesz
kereskedés.
18 ÉVES CSÚCS KÖZELÉBEN MARADHAT AZ EURÓZÓNA BIZALMI
INDEXE - Várakozásaink szerint az eurózóna növekedése az idei
évben hasonló ütemben bővülhet, mint 2017-ben, amit a
kedden érkező bizalmi indikátorok várható dinamikája is
alátámaszt. Az index előzetes értéke alapján 18 éves csúcs
közelében maradt, ami azt tükrözi, hogy a fogyasztók továbbra
is optimisták és bíznak a jövőben. Azonban 2019-től már
jelentősen lassulhat a növekedés, mivel az elmúlt pár év során
fokozatosan eltűntek a kihasználatlan kapacitások, mind a
fizikai, mind a humán tőke tekintetében.
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BÉT „blue chip” részvények (előző keresk. nap, zárás)

Részvény
BUX*
Mtelekom
MOL
OTP
Richter

napi változás
(Ft)
(%)

záró
árfolyam
36 940
445
2 820
11 300
5 160

-410
-3
-16
-100
-140

-1,10
-0,56
-0,56
-0,88
-2,64

forgalom
(Ezer darab)
4 955
769
783
648
1 117

* A BUX esetében a forgalom a teljes tőzsdei forgalmat jelenti

Külföldi tőzsdeindexek (előző keresk. napi zárás)
napi változás
záró
Részvényindex
árfolyam
(pont)
(%)
23533,2
-1,8
-424,7
Dow Jones (DJIA)
2588,26
-55,4
-2,1
S&P 500
11886,3
-213,8
-1,8
DAX
20766,1
148,2
0,7
NIKKEI 225 (ma reggel)

Főbb devizapiaci árfolyamok
Devizanem

Ma reggel

Devizanem

Ma reggel

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

312,83
266,85
252,98
74,03

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

1,2366
1,1723
105,01
1,1450

Állampapír-piaci benchmark* hozamok
Lejárat

előző napi
(%)

1 napi
változás

3 hó
3 év
5 év
10 év
15 év

-0,02
0,86
1,35
2,52
2,93

0,00
0,02
0,02
0,03
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
JÁRMŰIPAR
MAGYARORSZÁGRA HOZZA A TEHERAUTÓK ÉS BUSZOK SZÁMÁRA
KÉSZÜLŐ GUMIABRONCSOK GYÁRTÁSÁT A HANKOOK – A
Hankook megerősítette pozícióit a teherautók és buszok
számára készülő gumiabroncsok piacán és a növekvő kereslet a
termelőkapacitások bővítését indokolja. Ennek köszönhetően,
még az idei évben megkezdi a Hankook legújabb
magyarországi fejlesztését, ami egy 89 milliárd forintos beruházás
keretében valósul meg. A beruházás eredményeként a vállalat
2020-tól a teherautó- és buszabroncsokat már nem a TávolKeletről fogja Európába szállítani, hanem a magyarországi
üzemben fognak készülni. Az új létesítmény 2020 közepére
készülhet el és évente 550 ezer darab gumiabroncs gyártását
tervezik az üzemben.
Forrás: MTI
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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.

