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Forrás: Reuters, OTP Elemzés 

 

 

 

 

 

Optimista európai befektetői hangulat mellett jól teljesítettek a régiós részvényindexek, a BUX azonban nem tudott 

emelkedni, a nyitóérték közelében zárta a kereskedést. A magyar blue chipek közül az OTP 0,3%-kal, a Richter 0,5%-

kal emelkedett, a Magyar Telekom stagnált, a Mol 0,9%-kal csökkent. A mai napon lehet utoljára osztalékért venni az 

OTP részvényeket. A törzsrészvények után fizetett osztalék 165 forint, így a tegnapi záróárfolyamon számolva az 

osztalékhozam 2,4%. A Pannergy bejelentette, hogy a hogy a Győri Geotermikus Projektet megvalósító alvállalatai, a 

DD Energy Kft és az Arrabona Geotermia KFT, elfogadták egy hazai kereskedelmi bank refinanszírozási ajánlatát. Az 

eredeti hitelt az EXIMBANK nyújtotta, az új finanszírozás összege 7 milliárd forint, amely 4%-os kamatláb előnyt jelent 

a jelenlegi kondíciókhoz képest. 

Az MNB alelnöke, Nagy Márton, egy ma reggeli sajtóbeszélgetésen úgy nyilatkozott, hogy a jelenlegi információk 

alapján nincs szükség további kamatcsökkentésre. Szükség esetén, további monetáris lazítás nem konvencionális 

intézkedésekkel történne. 

Az állampapírok másodpiacán a 12 hónapos DKJ és a hosszú lejáratú államkötvények hozamai emelkedtek 5-6 

bázisponttal. MA az ÁKK 3, 5, és 10 éves államkötvényt kínál fel eladásra.  

Általánosan erősödött a forint a főbb devizákkal szemben. Az euró árfolyama 0,4%-kal a 314-es értékig csökkent. A 

CHFHUF devizakereszt 0,29%-os, az USDHUF 0,49%-os csökkenést mutatott. 

Tegnap tette közzé a KSH a márciusi kiskereskedelmi forgalom második becslését. A volumen 5,5%-kal emelkedett, 

ami megegyezik az előzetes adattal. 

Ma jelenik meg az áprilisi munkanélküliségi adat. 

 

 

  
Forrás: Reuters, OTP Elemzés 

Összefoglaló 

 A kedvező nemzetközi befektetői hangulat ellenére a nyitóérték közelében zárt a BUX. 

 Emelkedtek a hosszú hozamok az állampapírok másodpiacán. 

 Ma teszik közzé az áprilisi munkanélküliségi statisztikát. 
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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. További információk állhatnak az Önök rendelkezésére, amennyiben ezt az OTP Bank Nyrt.-től igényli. A dokumentum kizárólag az OTP 

Bank Nyrt. által kiválasztott címzetteknek szól és azon feltevés alapján kerül továbbításra, hogy az sem részben, sem pedig egészben nem kerül elérhetővé tételre más személy részére az OTP Bank Nyrt. előzetes írásbeli 

engedélye nélkül. 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. Jelen dokumentumban foglaltak alapján hozott egyedi döntésekért, illetőleg befektetésekért a Bank felelősséget nem vállal, ezzel 

kapcsolatosan a Bankkal szemben igény nem érvényesíthető. 

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.; engedélyezte a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, további információk: 

https://www.otpbank.hu/portal/hu/Megtakaritas/Ertekpapir/MIFID), minden jog fenntartva. 

A jelen hírlevelet 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. 
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