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Erősödéssel zárták a keddi kereskedést a vezető nyugat-európai indexek; az egyedi részvények közül a Shell-t érdemes kiemelni, melynek árfolyam 4%-ot emelkedett, miután a 

társaság bejelentette, hogy a továbbiakban készpénzben fizetnek majd osztalékot és 2017 és 2020 között 25 milliárd dollárért vásárolnak vissza saját részvényeket. Kedvező 

hírek érkeztek tegnap a brit bankrendszer állapotáról és a Brexit tárgyalásokról. A Bank of England idei stressztesztjén minden nagybank átmenne, így 2014 óta most először 

nem köteleznek egyetlen bankot sem tőketartalékának emelésére, a két leggyengébben szereplő pénzintézet a Barclays és a Royal Bank of Scotland Group voltak. Eközben az 

angol font 0,8%-ot erősödött az euróval szemben miután a Telegraph értesülései szerint az EU és a britek megállapodtak a kilépéshez kapcsolódó számláról. 

Optimista hangulat uralkodott kedden a tengerentúlon is, ahol a Fed elnöki székének várományosa, Jerome Powell szenátusi meghallgatása mellett a már küszöbön álló 

adóreform állt a befektetők fókuszában. Jerome Powell bizakodó a decemberi kamatemeléssel kapcsolatban, a jövőre vonatkozóan pedig a pénzügyi szabályozás lazítását 

ígérte. Az egész nap jól teljesítő indexek újabb csúcsokat döntöttek annak ellenére, hogy Észak-Korea újabb ballisztikus rakétát lőtt ki, ami Japánhoz tartozó területen csapódott 

a tengerbe. A dollár erősödött a vezető devizákkal szemben. A legfontosabb ipari és nemesfémek, valamint a nyersolaj ára lefelé vette az irányt. 

0,5%-os mínuszban zárta a keddi kereskedést az egész nap gyengélkedő BUX. A nagypapírok közül csak a Richter tudott pozitív tartományba kapaszkodni. A gyógyszergyártó 

kevéssel a zárás előtt tette közzé, hogy november 27-én 10 ezer db saját részvényt vásárolt 6974 Ft/db átlagáron. 

40 milliárd forint értékben kínált eladásra három hónapos lejáratú diszkontkincstárjegyet tegnapi aukcióján az ÁKK. Több mint kétszeres lefedettség mellett, 44 milliárd forintnyi 

papírt értékesítettek 0%-os átlaghozammal. A másodpiaci hozamok esetében csak a 3 éves lejáratnál láthattunk csökkenést (-1 bázispont). 

18%-kal bővült a beruházások volumene a harmadik negyedévben, a növekedés a vállalkozások kapacitásbővítő fejlesztései mellett a 2014–2020-as uniós költségvetési ciklus 

forrásaiból finanszírozott projektekkel összefüggő munkálatoknak, valamint a lakás- és egyéb ingatlan-beruházások élénkülésének köszönhető a KSH adatai alapján. Az év első 

három negyedévében 23%-kal bővült a beruházások volumene a tavalyi, szokatlanul alacsony bázishoz képest. 

A japán Nikkei225 0,5%-os pluszban zárta a mai kereskedést. Eközben az egész nap a keddi zárás körül mozgó Shanghai Composite végül 0,1%-os pluszban, míg a hongkongi 

Hang Seng 0,1%-os mínuszban búcsúzott. 

Ma Janet Yellen kongresszusi meghallgatására és a Fed legfrissebb Bézs Könyvére lesz érdemes figyelni. 

. 

 

Összefoglaló  

 Optimista hangulat uralkodott a fejlett világ tőzsdéin. 

 Minden nagy bank átment a BoE idei stressztesztjén. 

 Kedvezően fogadták a befektetők a Jerome Powell szenátusi meghallgatásán elhangzottakat. 

 Észak-Korea újabb ballisztikus rakétát lőtt ki. 

 Ma Janet Yellen kongresszusi meghallgatására lesz érdemes figyelni. 



 

www.otpresearch.com    3 

NAPI JELENTÉS - 2017. NOVEMBER 29. 

  
Forrás: Reuters, OTP Elemzés 
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Jogi nyilatkozat 
 
A jelen dokumentumban közölt megállapítások nem objektív és nem független magyarázatot tartalmaznak. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a jelen dokumentum a) nem a befektetési elemzés 

függetlenségének előmozdítását célzó jogi követelményeknek megfelelően készült, és b) nem vonatkozik rá a befektetési elemzés terjesztését, közzétételét megelőző ügyletkötésre vonatkozó tilalom. 

A tájékoztatás nem teljes körű. Jelen tájékoztatás nem minősül ajánlattételnek, ajánlattételi felhívásnak, befektetési tanácsadásnak, befektetésre való ösztönzésnek, jogi-, adó vagy számviteli tanácsadásnak, a benne 

foglalt adatok tájékoztató jellegűek. 

A tájékoztatás a dokumentum készítésének idején irányadó piaci helyzetet tükrözi, azonban az információk csak időleges tájékoztatást nyújtanak, és a piaci viszonyokkal, körülményekkel megváltozhatnak. További 

információk állhatnak az Önök rendelkezésére, amennyiben ezt az OTP Bank Nyrt.-től igényli. Bár az OTP Bank Nyrt. jóhiszeműen hagyatkozott olyan forrásokra a dokumentum elkészítésekor, amelyeket megbízhatónak 

gondol, semmilyen szavatosságot, jótállást vagy kötelezettséget nem vállal azért, hogy a dokumentumokban foglalt adatok pontosak és teljesek. A dokumentumban megjelenő vélemények és becslések az OTP Bank Nyrt. 

dokumentum készítésének idején irányadó megítélésén alapulnak, amely a jövőben külön értesítés nélkül is változhat. Az OTP Bank Nyrt. tájékoztatja a dokumentum felhasználóit, hogy jogosult a jelen dokumentumban 

megjelölt kibocsátók által forgalomba hozott pénzügyi eszközök vonatkozásában árjegyzési, egyéb befektetési tevékenységet vagy kiegészítő szolgáltatást, illetve egyéb pénzügyi vagy kiegészítő pénzügyi szolgáltatást 

nyújtani a kibocsátónak és egyéb személyeknek. A jelen dokumentum semmilyen további elemzés alapjául nem szolgálhat a benne feltüntetett pénzügyi eszközök vonatkozásában. Amennyiben a dokumentum bármely 

pénzügyi eszköz jövőbeni forgalomba hozatalára utal ez kizárólag indikatív, előzetes és tájékoztatási célokat szolgál, és egy ilyen pénzügyi eszközre vonatkozó elemzés kizárólag azokon a nyilvános információkon alapul, 

amelyek a vonatkozó tájékoztatóban vagy hirdetményben találhatók. A jelen dokumentumban foglaltak nem jelentik azt, hogy az OTP Bank Nyrt. ügynökként, megbízottként vagy bármely más módon járna el bármely olyan 

jövőbeni befektető javára vagy nevében, amely a jelen tájékoztatóban meghatározott pénzügyi eszközbe kíván befektetni, és ugyanígy nem felelős az OTP Bank Nyrt. a befektetők által a jelen dokumentum alapján hozott 

befektetési döntésért, különös tekintettel a befektetés jogszerűsége és alkalmassága (megfelelősége) vonatkozásában. 

Kérjük, hogy befektetésre, szolgáltatás igénybevételére vonatkozó megalapozott döntés meghozatalát megelőzően az adott termékre, szolgáltatásra vonatkozó dokumentációt, tájékoztatót, szabályzatokat, szerződési 

feltételeket, hirdetményeket, kondíciós listát figyelmesen olvassa el, és óvatosan mérlegelje befektetése tárgyát, kockázatát, a felmerülő díjakat és költségeket, az esetleges veszteség bekövetkezésének lehetőségét, 

valamint tájékozódjon a termékkel, befektetéssel kapcsolatos adójogi jogszabályokról. A jelen kiadványban foglaltak alapján hozott konkrét egyedi döntések, illetve befektetések kockázatát az ügyfél viseli, az OTP Bank 

Nyrt-t nem terheli felelősség a befektetési döntések eredményességéért, az ügyfél által kitűzött cél eléréséért. 

Az adatok, illetve információk a múltra vonatkoznak. A múltbeli adatokból és információkból nem lehetséges a jövőbeni hozamra, változásra, illetőleg teljesítményre vonatkozó megbízható következtetéseket levonni.  

OTP Bank Nyrt. (cégjegyzékszám: 01-10-041-585; székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 16.; felügyeleti hatóság: Magyar Nemzeti Bank – 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.sz. PSZÁF engedélyszám: III/41.003-22/2002 és 

E-III/456/2008, további információk: https://www.otpbank.hu/portal/hu/Megtakaritas/Ertekpapir/MIFID). Minden jog fenntartva, a jelen kiadvány az OTP Bank Nyrt. kizárólagos tulajdonát képezi, ennek további felhasználása, 

sokszorosítása, terjesztése csak az OTP Bank Nyrt. előzetes írásos engedélyével lehetséges. 

Amennyiben a jelen hírlevelet az OTP Bank Nyrt.-től kapta, akkor az Ön hozzájárulásával juttattuk el Önhöz. A hírlevél küldéséhez való hozzájárulását visszavonhatja a research@otpbank.hu e-mail címre küldött 
elektronikus üzenettel vagy az „Elemzési Központ” 1051, Budapest Nádor u. 21 címre eljuttatott levélben. Kérjük, hogy mindkét esetben, levelében adja meg a következő adatokat: Név, e-mail cím. 

https://www.otpbank.hu/portal/hu/Megtakaritas/Ertekpapir/MIFID
mailto:research@otpbank.hu

