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Az MNB devizaárfolyamai  (Egy egységre, forintban – 2017. december 5.)

Devizanem Árfolyam

USA-dollár 264,78

Euró 313,84

Svájci frank 268,57

Angol font 355,47

Japán jen (100) 235,32

Lengyel zloty 74,67

Orosz rubel 4,52

Cseh korona 12,25

Horvát kuna 41,56

Török líra 68,33

Román lej 67,77

Értékpapír Árfolyam (Ft) Változás (%)

FORRÁS/OE 1190 8,18

RICHTER 6465 1,02

WABERES 4830 0,21

ESTMEDIA 40 –31,03

OPUS 647 –6,64

APPENINN 745 –5,93

A nap nyertesei, vesztesei 
(a legnagyobb forgalmú papírok)
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Érték Változás  (%)

DAX – Frankfurt 13048,54 –0,08

FTSE–100 – London 7327,50 –0,16

BUX – Budapest 37558,76 –0,65

DOW JONES* 24252,65 –0,15

S&P – New York* 2641,83 0,09

Tőzsdeindexek 
(2017. december 5.)

Árupiac 
(2017. december 5.)

Árfolyam    Változás (%)

WTI (USD/hordó) 57,52 0,09

Brent (USD/hordó) 62,70 0,40

Arany (USD/uncia) 1266,30 –0,89

Ezüst (USD/uncia) 16,12 –1,55

Platina (USD/uncia) 915,90 –1,12

Kukorica (Usc/bushel) 353,75 0,07

Búza (Usc/bushel) 432,00 –0,75

Záróérték (euró) Változás  (%)

Bayer 106,15 –1,16

Volkswagen 170,75 –1,50

Erste 35,98 –1,69

Daimler 70,02 0,66

RWE 19,46 1,25

Wizz Air (penny) 3555 0,99

Érdekesebb külföldi papírok 
(2017. december 5.)

Forrás: BÉT
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EURÓ/FORINT ÁRFOLYAM

313,84

*18 órai adatok
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Értéknap Futamidő Értékpapír Lejárat Hozam Változás Átlag vétel Átlag eladás Árfolyam

2017. 12. 07. M3 D180411 2018. 04. 11. 0,00 0,01 0,07 –0,08 100,0012

2017. 12. 07. M6 D180523 2018. 05. 23. 0,00 0,00 0,07 –0,08 100,0008

2017. 12. 07. M12 D181121 2018. 11. 21. –0,01 –0,01 0,07 –0,08 100,0081

2017. 12. 07. Y3 2020/C 2020. 09. 23. 0,58 0,01 0,65 0,50 101,1738

2017. 12. 07. Y5 2022/B 2022. 10. 26. 1,07 0,00 1,15 1,00 103,2098

2017. 12. 07. Y10 2027/A 2027. 10. 27. 2,08 0,00 2,15 2,00 108,1891

2017. 12. 07. Y15 2031/A 2031. 10. 22. 2,79 0,01 2,86 2,72 105,2399

Magyar államkötvények (százalék)

Rekordforgalom  
a debreceni reptéren
Minden idők legerősebb novem-
beri utasforgalmát érte el a Deb-
recen Airport, már november 
végén tízezer fővel magasabb 
volt az utasforgalom a repülő-
téren, mint tavaly egész évben. 
Novemberben a tavalyi év azo-
nos időszakához képest 26 szá-
zalékkal többen – több mint 22 
ezren – vették igénybe Magyar-
ország második legforgalmasabb 
repülőterét. A Debrecen Air-
port szerint a magas utasforga-
lom elsősorban a javuló kihasz-
náltságot mutató menetrend sze-
rinti járatok mellett a különösen 
élénk nyári charterforgalomnak 
köszönhető. (MI)

Naperőművet vett  
az Alteo-csoport
Bekerült az első működő napele-
mes egység a Budapesti Érték-
tőzsdén jegyzett Alteo-csoport 
erőművi portfóliójába, miután 
a társaság lezárta a Domaszék 
2MW Kft. megvásárlásának ügy-
letét. A 2017 nyarán épült, csak-
nem két megawattos naperőmű-
ben termelt áramot a Magyar 
Energetikai és Közmű-szabályo-
zási Hivatal engedélye alapján 25 
évig a kötelező átvételi rendszer-
ben (kát) értékesíti a társaság. 
A négy, egyenként 495 kilowat-
tos szilíciumkristályos naperő-
műegység korábban az EOGEN-
csoport tulajdonában állt, most 
pedig az Alteo alternatív gázos 
egységeket, valamint a víz- és 
szélerőműveket magába foglaló 
portfóliójába került be. A társa-
ság a napokban a négy megawat-
tos monori naperőmű megvásár-
lását is elindította. (S. O.)

Már hitelkártyával is lehet 
részletre vásárolni
Rácz

Mostantól várhatóan egyre több helyen 
élhetnek a hazai vásárlók a részletfize-
tés lehetőségével, amennyiben hitelkár-
tyával vásárolnak, egy tegnap bemuta-
tott új szolgáltatással ugyanis megha-
tározott futamidővel és törlesztési fel-
tételekkel rendezhető a fizetés. Jelenleg 
mindezt még csak a Cetelem ügyfelei 
használhatják ki, egyelőre korlátozott 
számú helyen, azonban a várakozások 
szerint hamarosan látványosan elter-
jedhet ez a fizetési forma. Mint azt Ko-
vács Szabolcs, a Mastercard termékfej-
lesztési vezetője újságíróknak elmond-
ta, a részletfizetés mint többletszolgál-
tatás bevezetése mostantól csak a kár-
tyakibocsátókon múlik: a legtöbb he-

lyen, ahol már amúgy is működik kár-
tyaelfogadó berendezés, csak egy szoft-
verfrissítésre van szükség ahhoz, hogy 
így is lehessen fizetni.

A részletfizetési szolgáltatás jelen-
leg csak hitelkártyával használható, díja 
is van. Ezt a vevő ellenőrizheti a vásár-
lásnál, mivel a részletfizetési lehetőség 
kiválasztása után az automata már a 
díjjal megemelt összeget mutatja. Je-
lenleg a Cetelem három-, öt- és tízha-
vi részletfizetést ad, a későbbi belépők 
majd maguk határozzák meg a futam-
időket. Mint azt a Mastercard részéről 
elmondták, ilyen szolgáltatás még ke-
vés helyen van Európában, és ez egyút-
tal jól megmutatja a hazai fizetési igé-
nyeket. Vannak országok, ahol alig van 
kereslet ilyen szolgáltatásra.

A részletes adatok alapján emelkedtek az egész éves piaci előrejelzések

Dinamikusabb növekedés
A korábbihoz képest jelentősen 
nagyobb volt a harmadik negyed-
évi gazdasági növekedés a rész-
letes statisztikai kimutatás alap-
ján. A tegnapi 3,9 százalékos adat 
hatására több elemző is megemel-
te az éves várakozását, egyre töb-
ben látják megközelíthetőnek a 
négy százalék körüli kormányza-
ti célkitűzést.

Rácz Gergő

– A bruttó hazai termék az év harma-
dik negyedévében 3,9 százalékkal ha-
ladta meg az előző év azonos időszaki 
értékét – közölte tegnapi részletes adat-
közlésében a Központi Statisztikai Hi-
vatal (KSH). A növekedéshez elsősor-
ban a piaci alapú szolgáltatások járul-
tak hozzá. A szezonálisan és naptárha-
tással kiigazított és kiegyensúlyozott 
adatok szerint a gazdaság teljesítmé-
nye az előző év azonos negyedévéhez 
mérten 4,1, az előző negyedévhez vi-
szonyítva 0,9 százalékkal nőtt. Az év 
elejétől a harmadik negyedév végével 
bezárólag a GDP 3,8 százalékkal növe-
kedett az egy évvel korábbihoz képest.

Mindebből az is következik, hogy 
a korábban vártnál jobb teljesítményt 
nyújtott a harmadik negyedévben a ma-
gyar gazdaság. A KSH első becslésében 
még 3,6 százalékos növekedés szere-
pelt. Németh Dávid, a K&H Bank ve-
zető elemzője szerint a korrekció meg-
lepetést jelent. – Arra persze számítani 
lehetett, hogy a növekedés egyik mo-
torját a pia ci szolgáltatások jelentik. Az 
ágazaton belül a kereskedelem, valamint 
a vendéglátás és a szálláshely-szolgálta-
tás produkált komolyabb növekedést, 

éves összevetésben összesen közel hét-
százalékos volt a bővülés ezekben az al-
ágazatokban. A szolgáltatásokon belül 
még az információ, a kommunikáció 
is kiugróan jól teljesített, ezek ugyanis 
több mint nyolcszázalékos pluszt értek el 
– tette hozzá az elemző.

Mint azt a Nemzetgazdasági Minisz-
térium (NGM) kiemelte, a gyorsuló nö-
vekedéshez – a kedvezőtlen időjárással 
szembesülő mezőgazdaságot leszámítva 
– minden szektor teljesítménye hozzá-
járult. – Emellett a növekedés egészsé-
ges szerkezetét és fenntarthatóságát az 
is alátámasztja, hogy a szektorok és en-

nek köszönhetően Magyarország pénz-
ügyi pozíciói szilárdak, a dinamikus bő-
vülést – szemben a 2010-et megelőző 
évek gazdaságpolitikájával – az adós-
ság csökkenése mellett sikerült elérni 
– áll a tárca közleményében. – Továb-
bi kedvező folyamat, hogy miközben a 
most megjelent adatok szerint a GDP 
erősödéséhez a beruházások járultak 
hozzá a legnagyobb mértékben, ez egy-
ben a megvalósult kapacitásbővítések 
eredményeképpen – a tartósan bővü-
lő fogyasztás mellett – az elkövetkező 
időszakok növekedési bázisát is meg-
teremti. A harmadik negyedévben az 

Európai Unió gazdasága éves alapon át-
lagosan 2,5 százalékkal növekedett az 
Eurostat adatai szerint, ehhez mérten 
is kifejezetten kedvező a hazai 4,1 szá-
zalékos növekedés – közölte az NGM.

A mostani adatközlés nyomán a pia-
ci elemzők is átgondolták korábbi éves 
becsléseiket. – Az új GDP-adatok fényé-
ben felülvizsgáltuk növekedési előrejel-
zésünket – közölte Ürmössy Gergely, 
az Erste Bank elemzője. – A múltbe-
li adatok jelentős változása miatt a mi 
előrejelzésünk is módosult, a korábbi 
3,7 százalékos becslésünk így 3,9 száza-
lékra emelkedett, jövőre pedig 3,5 szá-
zalék lehet az ütem – mondta az Ers-
te szakértője. Németh Dávid is hason-
lóan módosított, ennek megfelelően a 
korábbi 3,7 százalékos éves előrejelzés-
hez képest a K&H is 3,9 százalékkal szá-
mol 2017-ben.

A FITCH SZERINT JAVULNAK A TÉR-
SÉGI KILÁTÁSOK Az utóbbi hat év 
legjobb adósosztályzat-kilátási mérle-
gével kezdhetik a 2018-as évet Közép- 
és Kelet-Európa gazdaságai a Fitch Ra-
tings szerint. A nemzetközi hitelmi-
nősítő közölte: a térségben 2011 óta 
most először haladja meg az államadós-
besorolásokra érvényes – felminősí-
tés lehetőségére utaló – pozitív kilá-
tások száma a negatív kilátásokét, és 
ez jövőre lendületet adhat a felminősí-
téseknek. A Fitch Ratings november-
ben javította pozitívra az addigi sta-
bilról a magyar államadósság befekte-
tési ajánlású – a másik két nagy hitel-
minősítő, a Moody’s Investors Service 
és a Standard & Poor’s magyar szuve-
rén besorolásával azonos – osztályza-
tának kilátását.

Az erősödéshez leginkább a beruházások járultak hozzá Fotó: Kurucz Árpád

Folytatódott a lejtmenet 
a magyar tőzsdén
Magyar Idők

Annak ellenére, hogy a nap elején még 
pozitív tartományban volt a Buda-
pesti Értéktőzsde részvényindexe, a 
BUX végül 246,61 pontos, 0,65 szá-
zalékos csökkenéssel, 37 558,76 pon-
ton zárt tegnap. A részvénypiac for-
galma 12,4 milliárd forint volt, a ve-
zető részvények a Richter kivételével 
gyengültek az előző napi záráshoz ké-
pest. Kababik József, az Erste Befek-
tetési Zrt. üzletkötője az M1 aktuá-
lis csatornán elmondta: a BUX a teg-
napi eredménnyel alulteljesítő volt az 
európai tőzsdékhez viszonyítva, a né-
met DAX emelkedéssel zárta a keres-
kedést, és az amerikai piacok is enyhe 
pluszban nyitottak. Az elemző jelez-
te, a magyar tőzsde jó néhány napja 
erős korrekciós fázisban van, amiből 

egyelőre nem tud talpra állni, ráadá-
sul néhány céggel kapcsolatban az el-
múlt napokban több rossz hír is érke-
zett. A Mol árfolyama 64 forinttal, 2,14 
százalékkal, 2930 forintra csökkent a 
2,1 milliárd forintos forgalomban. Az 
OTP-részvények ára 14 forinttal, 0,14 
százalékkal, 9955 forintra esett, for-
galmuk 4,3 milliárd forintot tett ki. A 
Magyar Telekom 1 forinttal, 0,21 szá-
zalékkal, 470 forintra gyengült, forgal-
ma 154,4 millió forint volt. A Rich-
ter-papírok 65 forinttal, 1,02 száza-
lékkal, 6465 forintra erősödtek, for-
galmuk 2,6 milliárd forintot ért el. A 
forint árfolyama gyengült a nap folya-
mán. Míg reggel nyolc órakor az eu-
rót 313,71 forinton jegyezték, a tőzs-
dezárást követően már 314,10 forin-
tot kértek egy euróért a bankközi de-
vizapiacon.
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