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Makrogazdasági összefoglaló– 2018. április
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Nemzetközi helyzet

Tíz éves kötvények hozama
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gyakorol a vállalati és fogyasztói magatartásra, amit
az utóbbi hónapok makrogazdasági adatai is
alátámasztanak.
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Forrás: Bloomberg
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szereplő

emelkedik, a foglakoztatási adatok pedig kedvező
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Jogi nyilatkozat: A fenti dokumentum kizárólag információs célokból
készült, az abban foglaltak nem tekinthetőek ajánlattételnek vagy
befektetési tanácsadásnak. A dokumentum összeállításakor a
legkörültekintőbben jártunk el, de annak tartalmáért, az információk
esetleges hiányosságai, pontatlanságai miatt semmilyen jogcímen nem
vállalunk felelősséget. A dokumentumban foglaltakat mindenki csak saját
felelősségére használhatja fel, az MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. nem
vállal felelősséget a dokumentum alapján hozott befektetési döntésekért
és azok következményeiért.
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