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Pénz- és tőkepiaci összefoglaló
NAGYOT EMELKEDETT AMERIKA – A vezető tengerentúli indexek
3% körüli emelkedéssel zárták a tegnapi kereskedést, a Nasdaq
volt a legerősebb 3,3%-os teljesítménnyel. 30 hónapja a
legnagyobb napon belüli emelkedést hozták össze tegnap az
indexek, de még így is csak a pénteki esést sikerült ledolgozniuk.
Az emelkedés fő oka, hogy javult a befektetők kockázatvállalási
hajlandósága, amit a globális kereskedelmi háborúval
kapcsolatos befektetői aggodalmak enyhülése támogatott,
miután arról jelentek meg hírek, az amerikaiak és kínaiak készek
tárgyalásokat folytatni. A blue-chipek közül érdemes kiemelni a
Microsoft (7,3%) és az Intel (5,5%) teljesítményét, de az Apple is
közel 5%-ot emelkedett.

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

Részvény
BUX*
Mtelekom
MOL
OTP
Richter

záró
árfolyam
37 087
443
2 822
11 350
5 200

napi változás
(Ft)
(%)
147
-2
2
50
40

0,40
-0,45
0,07
0,44
0,78

forgalom
(Ezer darab)
2 545
224
382
247
610

* A BUX esetében a forgalom a teljes tőzsdei forgalmat jelenti

Külföldi tőzsdeindexek (előző keresk. napi zárás)
napi változás
záró
Részvényindex
árfolyam
(pont)
(%)
24202,6
2,8
669,4
Dow Jones (DJIA)
2658,55
70,3
2,7
S&P 500
11787,3
-99,1
-0,8
DAX
21317,3
551,2
2,7
NIKKEI 225 (ma reggel)

NAGYOT ZUHANT NAPON BELÜL A FACEBOOK – Méretes eséssel
kezdte a kereskedést a Facebook, miután hivatalosan is
bejelentették, hogy vizsgálat kezdődik a cégnél. Napon belül
7%-nál is nagyobb mínuszban járt az árfolyam, de zárásra
enyhült a rossz hangulat és minimális pluszba kapaszkodott Főbb devizapiaci árfolyamok
vissza az árfolyam.
Devizanem Ma reggel
Devizanem
312,95
EUR/USD
1,24 FELETT AZ EUR/USD KURZUS - Február közepén járt utoljára
EUR/HUF
266,05
EUR/CHF
CHF/HUF
hasonló szinteken az EUR/USD árfolyam. Az eurót támogatták
251,32
USD/JPY
USD/HUF
tegnap a Bundesbank elnökének szavai, miszerint az ECB is
74,18
GBP/EUR
PLN/HUF
hamarosan elkezdheti a monetáris politika normalizálását, a
több éves folyamat első lépése lesz a kötvényvásárlások
leállítása – utóbbival a piacok 2018 végén számolnak, amit 2019 Állampapír-piaci benchmark* hozamok
előző napi
1 napi
közepén követhet az első szigorító lépés, Weidmann ezzel
Lejárat
(%)
változás
kapcsolatban hozzátette nem elképzelhetetlen a piacok
-0,02
0,00
3 hó
jelenlegi várakozása. Ma bizalmi indexeket közölnek mind az
0,86
0,00
3 év
eurózónában, mind a tengerentúlon, a mutatók 18 éves csúcs
1,34
0,01
5 év
2,51
- 0,01
közelében mozognak, ami jelzi, a fogyasztók továbbra is
10 év
2,93
0,00
15 év
optimisták és bíznak a jövőben.

Ma reggel
1,2452
1,1763
105,58
1,1428

* Indikatív hozam: az elsődleges piaci forgalmazók vételi/eladási

MA DÖNT A KAMATOKRÓL AZ MNB – A jegybank Monetáris
hozamai alapján számolt középérték, amelyen ügylet nem köthető
Tanácsa változatlanul hagyhatja a monetáris feltételek a
kamatdöntő ülést követően. A mostani ülés alkalmával friss Jegybanki irányadó kamatok (%)
gazdasági prognózisokat tesznek közzé. Az inflációs és a GDPjelenlegi MKB prognózis
Jegybank
2018 vége
kamat
prognózist illetően nem várunk érdemi változást 2017
0,90
MNB
0,90
decemberéhez képest. A ma délutáni kamatdöntő ülés előtt az
2-2,25
Fed
1,5-1,75
MNB tegnap egy és tizenkét hónapos futamidejű, forintlikviditást
0,00
EKB
0,00
nyújtó devizaswap-tendert tartott, ahol az egy hónapos
lejáraton 6 Mrd, a tizenkét hónapos lejáraton 15 Mrd Ft értékben
fogadott el ajánlatokat. A jegybank devizaswap-állománya
továbbra is megfelelő forintlikviditást biztosít a bankközi piacon.
Holnap a munkanélküliségi ráta februári alakulását publikálja a
KSH. Az EUR/HUF árfolyam a 313-as szint körül mozog ma reggel
www.mkb.hu
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ÁGAZATI HÍRBLOKK
ICT
IOT ABRONCSFIGYELŐ A BIZTONSÁGOS KÖZLEKEDÉSÉRT - Új
digitális
abroncsfigyelő
megoldása,
a
ContiConnect
segítségével a Continental és a Vodafone hozzájárul az utak
biztonságosabbá tételéhez. A vállalatok a dolgok Internete (IoT)
technológia segítségével kapcsolják rá a kereskedelmi célú
járműflottákat a digitális abroncsfigyelő felületre, ezzel javítva az
utak
biztonságát
és
a
járművek
hatékonyságát.
A
ContiConnect-et jelenleg az Egyesült Államokban, Kanadában,
Malajziában és Thaiföldön használják, de a következő években
több európai és ázsiai piacon is bevezetik.
Forrás: computerworld.hu
MEZŐGAZDASÁG
HAMAROSAN
DRÓNOK
IS
SEGÍTHETIK
A
PRECÍZIÓS
GAZDÁLKODÁST – Hamarosan drónok segíthetnek kiegészíteni a
műhold felvételekre és mintavételekre alapuló szántóföldi
elemzéseket, de ehhez még csökkennie kell a bekerülési
költségnek, illetve bővülnie kell a hatótávnak és a vezérlést,
elemzést végző szoftverkínálatnak. A precíziós gazdálkodásnál
akkor éri meg drónokat is bevetni, ha a műholdfelvételeknél is
pontosabb adatgyűjtés révén tovább csökkenthetőek egyes
parcellákon az input költségek. Magyarországon jelenleg az
újabb
mezőgazdasági
gépek
robotkormányzása
a
legelterjedtebb, precíziós gazdálkodás irányába mutató
megoldás. A parcella szintű adatgyűjtés és elemzés alapján
lehetséges akár a sajátosságokhoz pontosan igazított,
csökkentett növényvédő szer használat, de ez még nem
elterjedt a hazai termelők körében.
Forrás: https://www.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.

