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A 2017. NEGYEDIK NEGYEDÉVI GDP RÉSZLETEI JÖNNEK IDEHAZA
A KSH előzetes adatai szerint 2017. IV. negyedévében a nyers adatok szerint 4,4%-kal
bővült a magyar gazdaság (előzetes becslés). Az adat 0,1 százalékponttal magasabb volt
mind az MKB Elemzési Központ, mint a piaci várakozásoknál. A szezonálisan és
naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint 4,8%-kal nőtt a hazai GDP. A
részletes adatokat március 6-án ismerteti a KSH, várakozásunk szerint termelési oldalon az
építőipar és a szolgáltatási szektor támogathatta a növekedést leginkább, míg
felhasználási
oldalon
a
lakossági
fogyasztás és a
beruházások
lehetett
a
húzóerő.
A 2017-es teljes
évre
vonatkozó
4,0%-os
GDPbővülést
követően az idei
évben is kitarthat
a
lendület.
Egyrészt
a
lakossági
fogyasztás egyre
nagyobb mértékben járulhat hozzá a növekedéshez, másrészt az EU-s forrásokból
finanszírozott beruházások szerepe is bővül, emellett az európai konjunktúra felívelése
segítheti a magyar exportot.
2%-RA MÉRSÉKLŐDHETETT A HAZAI INFLÁCIÓ FEBRUÁRBAN
A januári 2,1%-os értéket követően februárban az infláció kismértékben tovább
mérséklődhetett éves alapon. Februárban az eurózónában és Németországban is lassult az
infláció üteme éves alapon, ami a hazai áremelkedést is visszafoghatta. Emellett a 2018. évi
áfakulcs-csökkentések is lassíthatták az infláció ütemét februárban (5%-os áfa kulcs terheli
2018. január 1-jétől a halhúst, az internet-hozzáférést, és az éttermi fogyasztást). A 2018 év
eleji újabb minimálbér és a garantált bérminimum emelése a bérek további növekedését
okozhatják, ám ennek hatása februárban még nem érződhet az árakon.
Előretekintve a feszesedő munkaerő-piaci helyzet és a magasabb bérek idehaza az év
második felében magasabb áremelkedési ütemet hozhat, ám az árszínvonal emelkedését
a mérsékelt külső infláció valamelyest fékezheti.
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TOVÁBBRA IS LAZA KOMMUNIKÁCIÓ VÁRHATÓ AZ EKB-TÓL
Az Európai Központi Bank március 8-án tartja kamatdöntő ülését. Az irányadó kamatrátákat
tekintve nem várunk változást és várakozásunk szerint a kommunikáció is változatlan
marad. A korábbi ülések jegyzőkönyvéből látszik a monetáris tanácstagok megosztottsága
abban a kérdésben, hogy elhagyják-e az eszközvásárlási programra (QE) vonatkozó
galamb kommunikációt, miszerint a program szükség szerint akár időben, akár
mennyiségben bővíthető. Az eurózóna kibocsátási rése még nem záródott és az inflációs is
bőven a jegybanki cél alatt van, így a QE program fenntartása ugyan indokolt, de annak
kiterjesztését a jelenlegi kilátások már nem támasztják alá, így a jövőben elhagyhatja ezt a
kiegészítést a jegybank. Azonban a jelenleg is erős euró mellett egy szigorú jegybanki
kommunikáció esetén tovább emelkedhet az EUR/USD árfolyam, ami megnehezítené az
inflációs cél elérését, így várhatóan a jegybank óvatosságból még a jövő heti
kommunikációban megtartja a kiegészítést.
A mostani döntéskor a jegybank friss előrejelzését is publikálja, amiben nem várunk jelentős
módosítást, mivel a gazdasági kilátásokban érdemi változás nem következett be a
decemberi előrejelzés óta. Az előző projekció óta erősödő euró és a magasabb olajár
inflációra gyakorolt hatása várhatóan semlegesíti egymást, így az infláció előrejelzésben
sem várunk jelentős változtatást.
A hosszú távú kilátások tekintetében az eszközvásárlási program a jelenlegi formájában
szeptemberig folytatódhat és utána is csökkentett keretösszeggel futhat az év végéig. Az
első kamatemelés bőven a QE befejezése után 2019 második felében várható. Noha a
devizaárfolyamra vonatkozóan nincs hivatalos célja a jegybanknak, a reálgazdaságra és
az inflációra gyakorolt hatása miatt a jegybanki döntések középpontjában lesz a következő
időszakban.
PÉNTEKEN FONTOS MAKROADATOK JÖNNEK A TENGERENTÚLON
Nagy várakozás előzte meg Jerome Powell Fed-elnök féléves meghallgatását (febr. 27 és
március 1.), mivel ez volt az első nyilvános megjelenése február eleji hivatalba lépése óta.
Mindkét ülésen élénkülő amerikai gazdasági növekedésről és fokozatos kamatemelésekről
beszélt, ugyanakkor keddi jelzéseit héjább hangvételűnek ítélték a piacok. Kedden azt
mondta, a decemberi kamatdöntő ülés óta a kilátások is inkább erősödtek (külső kereslet,
fiskális hatás), ami további fokozatos kamatemelés mellett szól. Powell ugyan szám szerint
nem konkretizálta a várható kamatemelések mértékét, azonban jelzéseit többen úgy
értelmezték, hogy nyitva van akár az idei 4 kamatemelés lehetősége is.
-

A Fed 3 kamatemelést jelzett decemberben a 2018-as évre.
A piaci árazások alapján a márciusi kamatemelés szinte biztos, a második, júniusi szigorító
lépés valószínűsége 68%, a harmadik további kamatemelésé pedig 45%.
Az elemzői konszenzus 2018. negyedik negyedéves várakozása szól több mint 3
kamatemelés lehetőségéről.

Csütörtökön azonban már tompítani igyekezett a Fed elnöke korábbi héjábbnak titulált
jelzéseket: arról beszélt, nincsenek az amerikai gazdaság túlfűtöttségére utaló jelek. Ugyan
a munkanélküliségi ráta 17 éves mélyponton mozog, a munkaerő-piacon is van még
mozgástér a javulásra. Nem látni egyértelmű bizonyítékot sem a bérek, sem az infláció
aggasztó emelkedésére, így nem lenne indokolt a fokozatos kamatemelések ütemezésén
gyorsítani.
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Emellett megítélésünk szerint
azt sem szabad figyelmen
kívül
hagyni,
hogy
a
visszafogott
inflációs
várakozások és a folytatódó
mérlegleépítés
is
tompíthatják
a
megugró
kamatemelések
szükségességét, de azt is
említhetjük, hogy az elmúlt
napokban
megjelent
reálgazdasági
adatok
mérsékeltebb
év
eleji
gazdasági
teljesítményről
szóltak.
Az előttünk álló héten szerda este publikálja a Fed a Bézs-könyvet, ami az elmúlt 4-6 hét
gazdasági folyamatait foglalja össze, a riport megállapításait a Fed döntéshozói is
figyelembe veszik majd a kamatdöntő ülésen (márc. 20-21). De a legnagyobb várakozás a
március 9-i átfogó munkaerőpiaci riportot előzi meg, különösképp a bérek alakulására
vonatkozó részadatot figyelik a befektetők, miután februárban a várt feletti béradatok az
inflációs várakozások megugrásához vezettek.
FONTOS SZINTNÉL AZ EUR/USD DEVIZAPÁR
A technikai elemzés alapján a tavaly november óta tartó emelkedő trend törhet meg
abban az esetben, ha a grafikonon kirajzolódott és trendfordulót jelző dupla maximum
alakzat megerősítést nyerne. Az 1,22-es támasz törésével nyílna meg a tér az alakzatból
számolt 1,192-es célárfolyamig, amely egyébként is a devizapár következő erősebb
támasza. Persze ez a forgatókönyv egyelőre még nem nyert megerősítést, de a trendfordító
alakzatot semmiképpen sem szabad figyelmen kívül hagyni, mert több hétig tartó
dollárerősödést is elindíthatna az 1,22-es szint törése.
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Fontos makroadatok és események az előttünk álló hét folyamán
Dátum
2018/03/05

Időpont
Ország
10:00
Eurózóna

Adat
Markit Kompozit BMI

Időszak
Február, részletes

2018/03/05

15:45

USA

Markit Kompozit BMI

Február, részletes

2018/03/05

09:00

Magyarország Kiskereskedelem

2018/03/05

11:00

Eurózóna

Kiskereskedelem

Január

2018/03/06
2018/03/07
2018/03/07
2018/03/07

09:00
09:00
11:00
11:00

Magyarország
Magyarország
Magyarország
Eurózóna

GDP-növekedés
Ipar
Államháztartás-statsztika
GDP-növ ekedés

Negyedik negyedév, részletes
Január, első becslés
Február
Negyedik negyedév , részletes

2018/03/07

11:30 után Lengyelország Kamatdöntő ülés

-

2018/03/07

14:15

USA

ADP Magánszektor foglalkoztatottak

Február

2018/03/07

14:30

USA

Külkereskedelem

Január

2018/03/07

20:00

USA

A Fed publikálja a Bézs-könyvet

-

2018/03/08

0:50

Japán

GDP-növ ekedés

Negyedik negyedév , részletes

2018/03/08

8:00

Németország

Gyáripari megrendelések

Január

2018/03/08

09:00

Magyarország Infláció

Február

2018/03/08

13:45

Eurózóna

EKB kamatdöntő ülés

-

2018/03/08

14:30

Eurózóna

Sajtótájékoztató aZ EKB kamatdöntő ülésről

-

2018/03/09

02:30

Kína

Infláció

Február

2018/03/09

8:00

Németország

Külkereskedelem, I pari termelés

2018/03/09

09:00

Magyarország Külkereskedelem

Január, első becslés

2018/03/09

09:00

Csehország

Infláció

Február

2018/03/09

14:30

USA

Mezőgazdaságon kívül foglalkoztatottak

Február

2018/03/09

14:30

USA

Munkanélküliség

Február

2018/03/09

14:30

USA

Átlagos órabérek

Február

Január, első becslés

Január

ELEMZÉS:
Vezető elemző

Elemző

Kuti Ákos, CFA

Balog-Béki Márta

+36-1-268-7940

+36-1-268-7365

kuti.akos@mkb.hu

balog-beki.marta@mkb.hu

Elemző

Elemző

Elemző

Branauer Sára

Maróti Ádám György

Rácz Balázs

+36-1-268-7328

+36-1-268-7311

+36-1-268-7388

branauer.sara@mkb.hu

maroti.adamgyorgy@mkb.hu

racz.balazs@mkb.hu
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KERESKEDÉS:

Dénes Szilárd

Gyürüs Péter

Kasza Tamás

+36-1-268-8481

+36-1-268-7185

+36-1-268-7433

denes.szilard@mkb.hu

gyurus.peter@mkb.hu

kasza.tamas@mkb.hu

Köber Péter

Lukács Miklós

Muraközy Zsolt

+36-1-268-7655

+36-1-268-7814

+36-1-268-7587

kober.peter@mkb.hu

lukacs.miklos@mkb.hu

murakozy.zsolt@mkb.hu

Takács Judit

Zölde Zsombor József

Kovács Zsófia

+36-1-268-7090

+36-1-268-6744

+36-1-268-7793

takacs.judit@mkb.hu

zolde.zsomborJozsef@mkb.hu

Kovacs.zsofia1@mkb.hu

Csizmadia Borbála

Sőre Balázs

+36-1-268-7561

+36-1-268-7625

csizmadia.borbala@mkb.hu Sore.BalazsImre@mkb.hu

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.
A technikai elemzés egy pénzügyi instrumentum múltbeli árfolyammozgásaiból készített grafikon alapján vonhatók le
következtetések az árfolyam jövőbeli irányát illetően. A technikai elemzés az instrumentum várható mozgásával kapcsolatos
előrejelzéseket fogalmaz meg. Ehhez számos eszköztár áll rendelkezésre, de alapvetően négy fő csoportot lehet
megkülönböztetni. A japángyertya- és trendelemzést, a grafikonokon vizsgált alakzatokat és a matematikai formulából álló
indikátorokat.
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