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Makrogazdasági összefoglaló– 2018. március
1. Magyar részvények
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2. Állampapír piaci hozamgörbe
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hónapban. A hazai gazdasági aktivitást élénkülés
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jellemzi, illetve a gazdasági szereplők továbbra is
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jelentős megtakarítás hajlandóságot mutatnak majd, ami
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komoly támaszt jelent a hazai 10-15 éves kötvények
piacán. A kedvező makrogazdasági folyamatokat látva a
nemzeti bank hangot adott azon szándékának, hogy a
fokozott állampapír kereslet az 5 évnél hosszabb
állampapírok piacán is megjelenjen, és ezt aktívan is
elősegíti
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3. Forintárfolyam változása
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Nemzetközi helyzet

1. Tíz éves kötvények hozama
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A növekedés vezérelt amerikai gazdaságpolitika, a laza
japán, európai monetáris politika komoly támaszt
nyújtott a kockázatos eszközöknek 2018-ban. A kitörő
befektetői optimizmus

nemcsak

a

kérdőívekben

szereplő kérdésekre adott válaszokban jelenik meg,
hanem komoly hatást gyakorol a vállalati és fogyasztói
US 10 év
UK 10 év

Német 10 év
Kína 10 év

Japán 10 év

magatartásra, amit az utóbbi hónapok makrogazdasági
adatai is alátámasztanak.

Forrás: Bloomberg

A lakossági fogyasztás és hitelkiáramlás dinamikája
töretlen, a vállalati aktivitás emelkedik, a foglakoztatási

2. Részvénypiacok teljesítménye

adatok pedig kedvező képet festenek az amerikai
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gazdaság és a világgazdaság állapotáról. A jelentős
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ezáltal jelentős támaszt nyújt a piaci eszközáraknak.
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Az amerikai és európai növekedés ösztönző folyamatok
növelhetik
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az

inflációs

nyomást

a

következő

negyedévekben, ami már a jegybanki döntéshozók
tűréshatárát is elérik, így Európában és Amerikában

Forrás: Bloomberg

indirekt módon, de egyértelmű utalásokat tesznek a
jegybankárok a szigorítás irányába, ami 2018 első

3. EUR/USD és az arany árfolyama
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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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