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A csütörtöki lejtmenetet követően emelkedtek az Egyesült Államok és jellemzően felfelé mozogtak Európa részvénypiacai. Dacára annak, hogy Törökország megtámadta Szíria 

egy régióját, ill. hogy volt esély arra, hogy az Egyesült Államok szenátusa nem szavazza meg az adósságplafon emelését a péntek esti határidőig, így leáll a kormányzat (nem 

létfontosságú részének) működése. Hétvégén folytatódtak a harci cselekmények Szíriában és szír területről Törökországot is rakétatámadás érte, ma összeül az üggyel 

kapcsolatban az ENSZ Biztonsági Tanácsa. Európai idő szerint szombat hajnalban pedig leállt az amerikai adminisztráció, Trump elnök hivatalba lépésének első évfordulóján, 

miután a Szenátusban 50-49 arányban leszavazták a működést biztosítani hivatott törvényjavaslatot. Legutóbb 2013 őszén történt hasonló, akkor végül nem okozott látható 

gazdasági visszaesést, sem komoly pánikot a 16 napos szünet. Hogy piaci szempontból optimizmusra okot adó hír is jusson a hétvégére, vasárnap a Német Szociáldemokrata 

Párt (SPD) rendkívüli közgyűlésen felhatalmazta a párt vezetőit a koalíciós tárgyalások megkezdésére, amelyek így 120 nappal a választásokat követően elindulhatnak. 

Korábban sosem kellett még ennyit várni Németországban kormányalakításra. 

Jól teljesítettek a sportszergyártók, a Dow komponensek közül a nap nyertese a Nike lett (+4,6%), miután a Wedbush elemzőcég felminősítette a céget. Európában hasonló 

mértékben emelkedett az Adidas. Felminősítette a Standard & Poor’s a görög államadósságot (B- után B-re), a Fitch pedig a spanyol szuverén adósság besorolását javította egy 

fokozattal (A- lett, stabil kilátással). Ma reggel jellemzően felfelé indultak az ázsiai indexek. 

70 dollár alatt maradt a Brent típusú nyersolaj hordónkénti ára. Az EUR/USD végül enyhe csökkenéssel fejezte be a napot, de így is 1,22 fölött ragadt. A hétvégi 

amerikai/eurózóna fejlemények a pár felfelé mozgását vetítik előre, kérdés, hogy a befektetők mennyire tartják fontosnak a változásokat, ill. mennyire befolyásolja őket a török-

szír konfliktus. 

Felfelé tartott a BUX, a blue chipek mindegyike emelkedéssel zárt, a Mol 2% feletti mértékben drágult. Oldalazott az EUR/HUF, az állampapírok másodpiai hozamai emelkedtek 

pénteken, a tízéves lejárat 2,17%-ra. 

Ma nem jelenik meg fontos adat. 

 

Összefoglaló  

 Emelkedtek a fejlett részvénypiacok 

 Törökország szír területet támadott, Szíriából rakétákat indítottak Törökországba, hétfőn összeül az ENSZ BT 

 Nem fogadta el az Egyesült Államok szenátusa az adósságplafon emelését célzó törvényjavaslatot 

 Felhatalmazta koalíciós tárgyalásra a német SPD-t a párt vasárnapi rendkívüli közgyűlése 

 



 

www.otpresearch.com    3 

NAPI JELENTÉS - 2018. JANUÁR 22. 

  
Forrás: Reuters, OTP Elemzés 

 

 

Product 

name
Close

Daily 

change 

(%)

YTD 

(%)

Product 

name
Yield

Daily 

change*
YTD

Product 

name
Close

Daily 

change 

(%)

YTD (%)

S&P500 2810,3 0,4 5,1 VIX 11,3 -8 2 WTI 63,37 -0,8 4,9

DOW 26071,7 0,2 5,5 US 2Y 2,1 2 17 Brent 68,61 -1,0 2,6

Nasdaq100 6834,3 0,3 6,8 US 10Y 2,6 3 23 Arany 1331,41 0,3 2,2

DAX 13434,5 1,2 4,0 GER 2Y -0,6 -2 3 Ezüst 17,00 0,4 0,3

CAC40 5526,5 0,6 4,0 GER 10Y 0,6 0 14 EUR/USD 1,22 -0,1 1,9

FTSE 100 7730,8 0,4 0,6 PT10Y 1,7 -3 -19 EUR/GBP 0,88 0,1 -0,7

FTSE MIB 23749,2 0,5 8,7 IT 10Y 2,0 -2 -4 EUR/NOK 9,62 0,1 -2,4

Stoxx600 400,9 0,5 3,0 SP 10 1,4 -5 -13 USD/CAD 1,25 0,6 -0,7

   - Banks 177,3 0,1 7,5 iTRAXX 44,5 -1 -1 AUD/USD 0,80 -0,1 2,4

Nikkei 225 23816,3 0,0 4,6 JPY 2Y -0,1 0 0 USD/JPY 110,76 -0,3 -1,7

SSEC 3368,8 -3,4 1,9 JPY 10Y 0,1 0 3 GBP/USD 1,38 -0,3 2,5

RTS 1270,9 -0,7 10,1 RUS10 7,4 0 -2 USD/RUB 56,679 0,3 -1,7

WIG20 2601,8 0,4 5,7 POL 10 3,3 0 1 EUR/PLN 4,17 0,3 -0,1

PX50 1123,6 0,4 4,2 CZ10 1,8 2 18 EUR/RON 4,659 0,2 -0,4

BUX 40022 0,9 1,6 3 hó DKJ 0,03 0 -1 EUR/HUF 309,07 0,3 -0,5

OTP 10970 0,5 2,3 1 év 0,10 3 5 USD/HUF 252,77 0,4 -2,3

MOL 3098 2,1 3,1 3 év 0,59 4 4 CHF/HUF 262,62 0,1 -0,9

MTelekom 474 0,6 3,4 5 év 1,21 10 4 PLN/HUF 74,04 0,0 -0,3

Richter 6700 0,1 -1,2 10 év 2,21 13 16 GBP/HUF 350,00 0,1 0,2

* In the case of bond yields, the change is in basis points instead of percentage (VIX and ITRAXX not included).
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Forrás: Reuters, OTP Elemzés 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cd. Esemény/adat Időszak Tény Konsz. Előző

2018 01. 23. 5 : 00 JP Kamatdöntés (%) jan. -0,1 -0,1

11 : 00 DE ZEW gazdasági hangulatindex (pont) jan. 18,0 17,4

16 : 00 EZ Fogyasztói bizalom (előzetes, pont) jan. 0,6 0,5

24. 1 : 30 JP Nikkei feldolgozóipari BMI (pont) jan. - 54,0

9 : 00 FR Markit szolgáltatószektori BMI (előzetes, pont) jan. 58,8 59,1

9 : 00 FR Markit feldolgozóipari BMI (előzetes, pont) jan. 59,0 58,8

9 : 30 DE Markit szolgáltatószektori BMI (előzetes, pont) jan. 55,8 55,8

9 : 30 DE Markit feldolgozóipari BMI (előzetes, pont) jan. 63,0 63,3

10 : 00 EZ Markit szolgáltatószektori BMI (előzetes, pont) jan. 56,5 56,6

10 : 00 EZ Markit feldolgozóipari BMI (előzetes, pont) jan. 60,4 60,6

15 : 45 US Markit szolgáltató szektor BMI (előzetes, pont) jan. - 53,7

15 : 45 US Markit feldolgozóipari BMI (előzetes, pont) jan. - 55,1

16 : 00 US Használt lakás eladások (évesített, havi, ezer db) dec. 5690 5810

25. 10 : 00 DE IFO gazdasági hangulat index (pont) jan. 117,2 117,2

13 : 45 EZ Kamatdöntés (hitel, %) jan. 0,0 0,0

13 : 45 EZ Kamatdöntés (betét, %) jan. -0,4 -0,4

16 : 00 US Leading index (hó/hó, %) dec. 0,5 0,4

16 : 00 US Új lakás eladások (évesített havi, ezer db) dec. 707,0 733,0

26. 0 : 30 JP Fogyasztói árindex (év/év, %) dec. - 0,6

0 : 30 JP Fogyasztói magárindex (év/év, %) dec. 0,9 0,9

10 : 30 UK GDP (előzetes, év/év, %) Q4 1,4 1,7

14 : 30 US Tartós cikkek rendelésállománya (hó/hó, %) dec. 0,8 1,3

14 : 30 US GDP (né/né, évesített, %) Q4 3,0 3,2

Dátum

* előzetes adat
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Vezető Elemző 
Tardos Gergely 

tardosg@otpbank.hu 
+36 1 374 7273 

 Elemző 
Dunai Gábor 

dunaig@otpbank.hu 
+36 1 374 7272 

 
   

   

 
 
 
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

