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Pénz- és tőkepiaci összefoglaló
NAGYOBB GADZASÁGI NÖVEKEDÉST VÁR AZ MNB – Tegnap az
MNB Monetáris Tanácsa változatlanul hagyta a monetáris
feltételeket. A GDP-növekedés tekintetében idénre 4,2%-ot
prognosztizálnak (vs. korábbi 3,9%), míg 2019-re 3,3%-ot (vs.
korábban 3,2%). Az inflációs előrejelzését a várakozásunknak
megfelelően nem módosította: idénre 2,5%-os áremelkedési
ütemmel kalkulál a jegybank. Az inflációs cél fenntartható
elérése továbbra is 2019 közepére várható. Összességében a
tegnapi jegybanki döntés és kommunikáció a várakozásunkkal
egybe esik: 2018-ban maradhat az alacsony kamatkörnyezet.
Ma a KSH a munkanélküliségi ráta februári alakulását publikálja.

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

Részvény
BUX*
Mtelekom
MOL
OTP
Richter

záró
árfolyam
37 301
446
2 824
11 330
5 355

napi változás
(Ft)
(%)
214
3
2
-20
155

0,58
0,68
0,07
-0,18
2,98

forgalom
(Ezer darab)
2 605
208
426
239
525

* A BUX esetében a forgalom a teljes tőzsdei forgalmat jelenti

Külföldi tőzsdeindexek (előző keresk. napi zárás)
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JÓ HANGULAT VOLT TEGNAP EURÓPÁBAN – A nyugat-európai
börzék 1-1,5 % körül erősödtek, a hazai tőzsde is profitált a
kedvező hangulatból. Kiemelkedően teljesített a Richter, a
gyógyszergyártó árfolyama közel 3%-kal került feljebb. A Times
értesülései új vezérigazgató kerülhet a Deutsche Bank élére. A
részvényesek elégedetlensége miatt távozhat John Cryan, a
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ISMÉT LEJTŐRE KERÜLTEK A TENGERENTÚLI BÖRZÉK – A hétfői
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látványos emelkedést követően tegnap ismét eladók uralták a
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piacokat. A záráshoz közeledve felerősödött a rossz hangulat,
és leginkább a technológiai papírokat viselte meg a tegnapi
kereskedés, a Nasdaq közel 3%-os mínuszban fejezte be a Állampapír-piaci benchmark* hozamok
előző napi
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kereskedést. A Facebook közel 5%-os veszteséget könyvelhetett
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VOLATILISEBB MOZGÁSOKAT HOZHAT A NEGYEDÉV VÉGE A
* Indikatív hozam: az elsődleges piaci forgalmazók vételi/eladási
DEVIZAPIACOKON IS - A tegnap megjelent fogyasztói bizalmi
hozamai alapján számolt középérték, amelyen ügylet nem köthető
indexek mind Európában, mind a tengerentúlon elmaradtak a
várakozásoktól, s bár hosszabb távon tekintve továbbra is
Jegybanki irányadó kamatok (%)
magas szinten mozognak, az elmúlt hónapokban látott
jelenlegi MKB prognózis
Jegybank
2018 vége
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szorulhat. Az EUR/USD kurzus nem tudott az 1,25-ös szint fölé
mozdulni, amiben közrejátszottak a galamb hangvételűbb ECBs jegybankári kommentek, a devizapárban fontos támasz szint
1,2345 körül található. Továbbá közeledik a hónap és egyben a
negyedév vége is, ami Japánban a pénzügyi év végét is jelenti
egyben, így a pozíciórendezések is szerepet játszhatnak a piaci
mozgásokban.
www.mkb.hu
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ÁGAZATI HÍRBLOKK
ICT
MAGYARORSZÁG, AUSZTRIA ÉS SZLOVÉNIA EGYÜTTMŰKÖDIK AZ
ÖNVEZETŐ JÁRMŰVEK FEJLESZTÉSÉBEN - Az önvezető járművek
fejlesztéséről és teszteléséről aláírt szándéknyilatkozat további
lendületet ad az együttműködésben részt vevő országoknak. A
közös projektekkel az intelligens mobilitási eszközök, az önvezető
járművek fejlesztését, illetve ezek működéséhez szükséges
kommunikációs és infrastruktúra kiépítését célozzák meg.
Magyarország fontos szerepet kíván betölteni a modern
elektromos és önvezető járművek fejlesztésében. A digitális
gazdaságra átállásra számos fejlesztéssel, például az 5G
technológia mihamarabbi bevezetésével készül a kormány.
Forrás: MTI
ENERGIA
AZ E.ON FELVÁSÁROLJA AZ INNOGY-T, AMI A HAZAI
FOGYASZTÓKAT IS ÉRINTHETI - Egy összetett ügylet keretében,
amely eszközök, illetve részesedések cseréjére is vonatkozik az
E.ON felvásárolná az Innogy-t, az RWE csoport hálózati, ellátó és
megújuló üzletágát. Ha minden jóváhagyást sikerül megszerezni,
a legnagyobb ilyen tranzakció lesz Európában az utóbbi
években. Azok a magyarországi lakossági fogyasztók is
érzékelhetik a hatását, akik jelenleg az E.ON vagy az ELMŰÉMÁSZ csoport ügyfelei, de a végeredmény attól is függ, hogy
milyen feltételekhez kötik majd a felvásárlást az EU-s versenyjogi
hatóságok.
Forrás: global.handelsblatt.com
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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.

