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Pénz- és tőkepiaci összefoglaló
AZ AMAZON A KÖVETKEZŐ? – Nincs jó napjuk, hetük a
technológiai cégeknek. Kezdődött az UBER önvezető autójának
fatális balesetével, majd a Facebook „adatlopási” botránya
következett, de az elmúlt napokban a technológiai óriások
összességében is rosszul teljesítenek. Most az Amazonra jár rá a
rúd, hiszen az internetes óriás tevékenységének következtében
rengeteg
hagyományos
kiskereskedő
ment
tönkre
a
tengerentúlon, de a világban mindenhol érezni a hatását.
Donald Trumpnak úgy tűnik, elege lett ebből és szeretné
megadóztatni az online óriást, amelyre a részvényárfolyam 7%os napon belli eséssel reagált. Trump elsősorban az Amazon
által fizetett alacsony adót célozta meg, de a háttérben lehet
az is, hogy a cég miatt tönkrement kiskereskedők helyzetét
próbálná javítani.
JÖNNEK MÉG MAKROADATOK A HOSSZÚ HÉTVÉGE ELŐTT IS - A
tegnapi adatok szerint az amerikai gazdaság a korábban
jelzetthez képest magasabb növekedést mutatott a tavalyi
utolsó negyedévben (2,9% évesített bővülés vs. becslés: 2,5%),
amit a lakossági fogyasztás és a beruházások támogattak
leginkább. Az év végén bejelentett adókedvezmények
segíthetik az amerikai gazdaságot, azonban az év elején
mérséklődhet még valamelyest a gazdasági expanzió; a ma
megjelenő amerikai makroadatok is utóbbit erősíthetik
(fogyasztás, régiós feldolgozóipari adat), közben figyelmet
kaphat a német inflációs mutató is, amely márciusi
emelkedéséről szól a piaci konszenzus. A dollár tegnap
erősödést mutatott a főbb devizákkal szemben, amelyek közül
látványosabb a jennel szemben látott mozgás volt; ma reggel
már kisebb korrekciót láthattunk.
TOVÁBB
MÉRSÉKLŐDÖTT
A
MUNKANÉLKÜLISÉGI
RÁTA
FEBRUÁRBAN
–
2017.
december–2018.
február
a
munkanélküliségi ráta 0,6 százalékponttal, 3,8%-ra süllyedt.
Ugyanebben az időszakban a foglalkoztatottak átlagos
létszáma tovább bővült (70 ezer fővel): a részletek alapján
emögött
nagyrészt
az
elsődleges
munkaerőpiacon
foglalkoztatottak bővülése áll. A foglalkoztatás további
bővülését segíthetik a vállalatok kapacitásbővítései, a
háztartások növekvő fogyasztása, a csúcson pörgő építőipar és
az EU-s források támogatta projektek. Ma a külkereskedelmi
forgalom januári alakulásának részleteit közli a KSH.
ÚJ TULAJDONOSOK A MASTERPLASTNÁL – A Masterplast
igazgatótanácsának elnöke Tibor Dávid 499.550 darab
részvényt értékesített a BÉT-en (a januári tőkeemelés keretében
megkapott részvényeket adta el az egyik többségi tulajdonos).
A részvénycsomag egy részét Sinkó Ottó és Lakatos Péter cégei
vásárolták meg, az összehangolt eljárás miatt a szavazati joguk
aránya 5,34%. A közkézhányad a bejelentés nyomán 26,76%-ról
24,84%-ra csökken, de a részvényárfolyamra nincsen hatással a
bejelentés. A Masterplastra vonatkozó célárunk továbbra is 789
forint.
www.mkb.hu

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

Részvény
BUX*
Mtelekom
MOL
OTP
Richter

napi változás
(Ft)
(%)

záró
árfolyam
36 783
450
2 742
11 260
5 265

-518
4
-82
-70
-90

-1,39
0,90
-2,90
-0,62
-1,68

forgalom
(Ezer darab)
3 146
633
1 005
232
274

* A BUX esetében a forgalom a teljes tőzsdei forgalmat jelenti

Külföldi tőzsdeindexek (előző keresk. napi zárás)
napi változás
záró
Részvényindex
árfolyam
(pont)
(%)
23848,42
0,0
-9,3
Dow Jones (DJIA)
2605
-7,6
-0,3
S&P 500
11940,7
-30,1
-0,3
DAX
21159,1
127,8
0,6
NIKKEI 225 (ma reggel)

Főbb devizapiaci árfolyamok
Devizanem

Ma reggel

Devizanem

Ma reggel

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

312,46
265,14
253,56
74,30

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

1,2323
1,1785
106,58
1,1428

Állampapír-piaci benchmark* hozamok
Lejárat

előző napi
(%)

1 napi
változás

3 hó
3 év
5 év
10 év
15 év

0,00
0,83
1,28
2,41
2,87

0,01
- 0,02
- 0,05
- 0,07
-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
1,5-1,75
0,00
EKB
0,00
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ÁGAZATI HÍRBLOKK
JÁRMŰIPAR
EGYRE KEVÉSBÉ TUDJÁK ELADNI A DÍZELAUTÓKAT A NÉMET
KERESKEDŐK – A Német Autókereskedők és Szervizek Szakmai
Szervezete (ZDK) által készített felmérés szerint a német
autókereskedőknek egyre nagyobb problémát okoz a
dízelautók értékesítése. A válaszadó kereskedők 10,6%-a
nyilatkozott úgy, hogy nem képes értékesíteni az Euro 5-ös
motorral szerelt járműveket. A kereskedők harmada szerint 3050%-os kedvezményt, további egyharmada szerint pedig 1030%-os kedvezménnyel lehet csak értékesíteni a szóban forgó
járműveket. A legnagyobb meglepetést az okozta, hogy a
megkérdezettek 37,2%-a válaszolta azt, hogy az Euro 6-os
motorral szerelt dízelautók értékesítésére sem képes, holott ezek
a járművek még nem esnek a német nagyvárosokból való
kitiltás hatálya alá.
Forrás: portfolio.hu
ÉLELMISZER- ÉS ITALGYÁRTÁS
KEVESEBB CUKOR MELLETT IS ÉDES MARADHAT A CSOKOLÁDÉ – A
Nestlé porózus szerkezetű cukrot fejlesztett víz, cukor és tejpor
felhasználásával. Az innovatív megoldás révén akár 30%-kal is
csökkenhet a csokoládék cukor tartalma, anélkül, hogy
mesterséges adalék anyaggal pótolnák a hiányzó cukrot. A
megoldás lényege, hogy az új szerkezetű, természetes
összetevőjű anyag gyorsabban olvad el a szánkban mint a
hagyományos cukor kristályok, így kisebb mennyiségben is
ugyanolyan édesnek érzünk. A cukorfogyasztás csökkentésére
tett törekvéseket az egyes országok szabályozói is üdvözlik, illetve
a népegészségügyi jellegű adókon is tudnak spórolni az
innovatív szereplők.
Forrás: theguardian.com napi.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.

