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A nyitás után látott gyengélkedést követően felfelé vették az irányt és erősödéssel zártak a vezető nyugat-európai indexek, melyek közül a francia CAC40 (+0,8%) teljesített a 

legjobban. Vállalati hírek közül a Volkswagen-t érdemes kiemelni, miután a német közlekedési hatóság 57.600 Volkswagen Touareg visszahívására kötelezte az autóipari óriást, 

a cég papírjainak árfolyama 0,7%-ot esett a kereskedés végére. 

A Dow és az S&P500 újra történelmi csúcson zárt, a Nasdaq100 azonban 0,2%-os eséssel búcsúzott. A befektetők figyelmének fókuszában a tegnapi alabamai szenátusi 

választás és Fed mai kamatdöntő ülése állt. Az alabamai választást a demokrata párti Doug Jones nyerte, amivel a republikánusok szenátusi fölénye 51-49-re apadt. Az S&P 

szektorindexei közül a pénzügyi szektor lógott ki felfelé, miközben a leggyengébben a közművek teljesítettek. A dollár 0,2%-ot erősödött az euróval szemben; az amerikai 10 

éves hozam 1 bázispontot emelkedett. 

A tegnapi optimizmus a kínai és hongkongi tőzsdére is átragadt, a japán Nikkei225 azonban 0,5%-os eséssel várta a ma reggeli zárást. 

1,2%-os erősödéssel zárta a keddi kereskedést a hazai tőzsde, amit a 2,4%-os pluszig menetelő OTP húzott felfelé, a nagypapírok közül csak az MTelekom (-0,4%) esett. A CIG 

Pannónia és a Konzum tegnap kérte részvényei kereskedésének felfüggesztését, mivel olyan információkat tettek közzé napközben, ami alkalmas volt az árfolyam érdemi 

befolyásolására. Tájékoztatásuk alapján a CIG több mint 8 milliárd forint értékben vásárol Konzum részvényt 2018. március 31-ig és a Konzum zártkörű részvénykibocsátás 

keretében kívánja emelni saját tőkéjét 2018. február végéig, az 50 milliárd forint értékű tranzakció-sorozat társaság saját tőkéjére gyakorolt hatása hozzávetőlegesen 30 milliárd 

forint lesz. A részvények kereskedését még zárás előtt visszaállították; a Konzum közel 13%-os, míg a CIG Pannónia 14,8%-os pluszban zárt. 

Másfélszeres lefedettség mellett a meghirdetettnél 10 milliárd forinttal kevesebb diszkontkincstárjegyet értékesített tegnap az ÁKK. A három hónapos lejáratú papírból 30 milliárd 

forintnyi kelt el -0,03%-os hozam mellett. A másodpiacon az éven belüli lejáratok esetében továbbra is nulla a hozam, míg a hozamgörbe hosszú végén láthattunk némi 

emelkedést. A forint 0,2%-ot erősödött az euróval szemben, így a 314-es szint alá süllyedt az EUR/HUF kereszt. 

Közel 2%-ot esett a Brent olaj határidős jegyzése annak ellenére, hogy napközben 65 dollár fölött is járt a hordónkénti ár, miután a világ egyik legfontosabb csővezetéke 

megsérült. A földgáz piacot a tegnapi ausztriai gázrobbanás mozgatta meg, melynek következtében a régió egyik legnagyobb elosztóját bizonytalan időre leállították, a 

földgázellátás egyelőre minden érintett országban zökkenőmentes. 

Ma az Egyesült Államok felé fordul majd a befektetők figyelme. A nap legfontosabb eseménye a Fed idei utolsó kamatdöntő ülése lesz, amelyen a várakozások szerint 25 

bázisponttal emelik majd az irányadó rátát. Szintén ma érkeznek az USA-ból a novemberi inflációs mutatók. 

 

Összefoglaló  

 A vevők uralták a fejlett világ tőzsdéit; az S&P500 és a Dow újabb csúcson zárt. 

 Több mint 1%-os erősödéssel zárt a BUX; az OTP 2,4%-os pluszig menetelt. 

 Újra negatív átlaghozammal keltek el a magyar kincstárjegyek. 

 Gázrobbanás volt Ausztria legnagyobb földgázelosztó termináljában. 

 Ma tartja idei utolsó kamatdöntő ülését a Fed; a befektetők szinte biztosra veszik a kamatemelést. 
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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
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