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NAPI HÍRLEVÉL
Pénz- és tőkepiaci összefoglaló
OECD GLOBÁLIS TERMELÉKENYSÉGI FÓRUM IDEHAZA – Tegnap a
Budapesten tartott OECD Fórum keretében a szervezet főtitkára és
Varga Mihály, nemzetgazdasági miniszter megállapodást írt alá
arról,
hogy
az
OECD
közreműködik
a
magyar
KKV-k
versenyképességének és termelékenységének javítását célzó
stratégia kialakításban. Az MNB egy hónapos futamidejű
devizaswap-tendert tartott, ahol 100 Mrd Ft-nyi likviditást nyújtott a
kereskedelmi bankoknak. Az EUR/HUF kurzus 309,33-nál jár ma
reggel.
JEGYBANKI POLITIKÁKKAL KAPCSOLATOS ELTÉRŐ VÁRAKOZÁSOK - A
dollár annak ellenére erősödött tegnap a nap második felében,
hogy gyengébb makroadatok jelentek meg (tartós cikkek
megrendelései, régiós feldolgozóipari adatok) és a 10 éves
amerikai kötvényhozamok is tovább mérséklődtek. A mozgást a
Fed elnökének mai beszédét megelőző optimizmus támogathatta,
többen azt várják, Yellen megerősíti a Fed kamatemelési
szándékait. Emellett a vártnál jobb német IFO üzleti bizalmi index
ellenére nyomást gyakorolt az európai közös fizetőeszközre, hogy
Mario Draghi kihangsúlyozta, az alacsony európai kamatkörnyezet
segítheti a gazdasági stabilizációt, eszerint pedig nem sürgős
visszavonulót fújni az ECB-nek.
MEGALAKULT A BRIT KISEBBSÉGI KORMÁNY – Az észak-ír unionista
párt (DUP) támogatást biztosít a Konzervatívoknak a brit
parlamentben, az egyezség részeként Észak-Írország közel 350 Mrd
Ft-os pótlólagos költségvetési juttatásban részesül a következő két
évben. Rövidtávon a politikai kockázatok mérséklődtek, de nem
lesz könnyű két éve Theresa May kormányának. Ma a brit
jegybankelnök sajtótájékoztató keretében ismerteti a BoE friss
stabilitási jelentését, ahol ismét utalást tehet a jegybanki politika
jövőjére. A GBP/USD kurzust lefelé mozdíthatja Carney beszéde,
amennyiben ismét elköteleződik a tartós laza monetáris politika
mellett.
ÚJ CSÚCSRA EMELKEDETT A NESTLÉ – Az európai élelmiszeripari óriás
részvényének árfolyama több mint 4%-ot ugrott, miután kiderült,
hogy az aktivista hedge-fund menedzser, Dan Loeb 1% feletti
részesedést birtokol a cégben. A Nestlének korábban soha nem
volt ilyen nagyságú hedge-fund befektetője. Loeb azt szeretné, ha
a cég jövedelmezőségben felvenné a versenyt a szektor
legjobbjaival: míg azok 20% feletti működési eredményhányadot
érnek el, addig a Nestlé alig 15%-ot. Mindehhez lehetséges, hogy
egyes részek/befektetések eladására lesz szükség, az Alap máris
felvetette a L’Oreal értékesítését.
VÉTELI JOGOKAT KAPOTT AZ OTP MENEDZSMENTJE – Az OTP 343 004
db sajátrészvényére alapított vételi jogokat a menedzsment
számára kedvezményes részvényvásárlási program keretében. Azt
hogy milyen áron, és mennyi részvényt hívnak le az opció
tulajdonosai, egyelőre nem lehet tudni.
www.mkb.hu

BÉT „blue chip” részvények (előző keresk. nap, zárás)
napi változás
forgalom
záró
Részvény
(Ft)
(%)
(Ezer darab)
árfolyam
BUX*
Mtelekom
MOL
OTP
Richter

140
3
75
19
35

35 739
473
21 805
9 254
7 075

0,39
0,64
0,35
0,21
0,50

3 821
441
35
586
204

* A BUX esetében a forgalom a teljes tőzsdei forgalmat jelenti

Külföldi tőzsdeindexek (előző keresk. napi zárás)
napi változás
záró
Részvényindex
(pont)
(%)
árfolyam
21409,6
14,8
0,1
Dow Jones (DJIA)
2439,1
0,8
0,0
S&P 500
12770,8
37,4
0,3
DAX
20228,2
74,9
0,4
NIKKEI 225 (ma reggel)

Főbb devizapiaci árfolyamok
Devizanem

Ma reggel

Devizanem

Ma reggel

EUR/HUF
CHF/HUF
USD/HUF
PLN/HUF

309,30
284,21
276,33
73,57

EUR/USD
EUR/CHF
USD/JPY
GBP/EUR

1,1193
1,0882
111,77
1,1377

Állampapír-piaci benchmark* hozamok
Lejárat

előző napi
(%)

1 napi
változás

3 hó
1 év
3 év
5 év
10 év

0,05
0,11
0,69
1,62
2,88

0,00
0,01
0,00
- 0,03
- 0,05

* Indikatív hozam: az elsődleges piaci forgalmazók vételi/eladási
hozamai alapján számolt középérték, amelyen ügylet nem köthető

Jegybanki irányadó kamatok (%)
jelenlegi MKB prognózis
Jegybank
2017 vége
kamat
MNB
Fed
EKB

0,90
1-1,25
0,00

0,90
1,0-1,25
0,00
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ÁGAZATI HÍRBLOKK
ICT
ORSZÁGOSSÁ VÁLIK 2019-RE AZ ÖNKORMÁNYZATI ASP RENDSZER Az ASP (Application Service Provider) egy felhőalapú rendszer,
ami által az igénybe vehető szolgáltatások körébe beletartozik az
iratkezelő rendszer, az önkormányzati települési portál, az
elektronikus
ügyintézési
portál,
a
gazdálkodási,
az
ingatlanvagyon-kataszteri
rendszer,
az
önkormányzati
adórendszer, az ipari és kereskedelmi, valamint a hagyatékileltárrendszer. Az ASP használatát 2017 januárjában kezdte meg több
mint 1600 kistelepülés önkormányzata. A tervek szerint 2019-ig
több lépcsőben mind a 3200 önkormányzat csatlakozik a
rendszerhez.
Forrás: www.kifu.gov.hu/
JÁRMŰIPAR
VÉGET ÉRT A VOLKSWAGEN SZTRÁJK SZLOVÁKIÁBAN - Sikerült
megegyeznie a vállalat vezetésének a szakszervezettel a
következő két év béremeléséről és ennek köszönhetően, a hat
napig tartó leállást követően, hétfőn újra beindult a termelés a
szlovák Volkswagennél. A sztrájkban a szlovák VW 12300
munkavállalójának körülbelül 70%-a vett részt. A megállapodás
értelmében, a munkavállalók a következő hónapban 4,7%, 2018.
januárban újabb 4,7%, majd 2018. novemberben 4,1%
béremelést, valamint 500 euró egyszeri juttatást kapnak. A
szakszervezet eredetileg 16%-os béremelést követelt a vállalat
által ajánlott 8,7%-kal szemben.
Forrás: reuters.com
ENERGETIKA
19 MILLIÓ EURÓ EU-S TÁMOGATÁS ELEKTROMOS VILLÁMTÖLTŐ
HÁLÓZAT KIÉPÍTÉSÉRE - A MOL-csoport, az E.ON-csoport, a HEP, a
PETROL, a BMW-csoport és a magyarországi Nissan-leányvállalat
konzorciumának
Next-E
projektje
19
millió
euró
EU-s
támogatásban részesül egy közép-kelet európai villámtöltő
hálózat kiépítése céljából. A támogatás segítségével, a MOL
üzemanyagtöltő állomásain, 150 kilométeres sűrűséggel fognak
villámtöltő hálózatot kiépíteni az európai tranzit utak mentén. A
projekt megvalósulása révén Magyarország, Csehország,
Szlovákia,
Horvátország,
Szlovénia,
Románia
egyaránt
átjárhatóvá válik tisztán elektromos járművekkel. A Next-E projekt
az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből igényelt és kapott
hozzájárulást a fejlesztés megvalósítására. A támogatási alapból
152 projekt részesült összesen 2,7 milliárd euró támogatásban.
Forrás: MTI
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JOGI NYILATKOZAT
1. Jelen kiadványt az MKB Bank Zrt. (tev. eng. sz.: III/41.005-3/2001., a Budapesti Értéktőzsde tagja) készítette.
2. A kiadványban szereplő információk hitelesnek tartott forrásokon alapulnak, de azok valódiságáért, pontosságáért
és teljességéért az MKB Bank Zrt. felelősséget nem vállal. A megjelenő vélemények a kiadványt készítő szakemberek
saját megítélését tükrözik, amelyek újabb információk megjelenése esetén külön értesítés nélkül megváltozhatnak.
3. Az árfolyamok múltbeli alakulásából nem lehetséges azok jövőbeni alakulására vonatkozó egyértelmű és
megbízható következtetéseket levonni. A befektetőknek önállóan (vagy független szakértő igénybe vételével) kell
felmérniük és megérteniük az egyes pénzügyi eszközök és befektetési szolgáltatások lényegét, valamint kockázatait.
Javasoljuk, hogy a befektetők az adott pénzügyi eszközre és a befektetési szolgáltatásra vonatkozó üzletszabályzatot,
tájékoztatót, egyéb szerződéses feltételeket, hirdetményeket, kondíciós listát figyelmesen olvassák el, mert csak ezen
dokumentumok és információk ismeretében dönthető el, hogy a befektetés összhangban áll-e a befektető
kockázattűrő képességével! Javasoljuk továbbá, hogy tájékozódjon a termékkel, befektetéssel kapcsolatos adójogi
és egyéb jogszabályokról!
4. A kiadványban szereplő információk nem minősülnek vételi vagy eladási ajánlatnak, sem befektetési
tanácsadásnak, sem befektetésre, szerződéskötésre vagy kötelezettségvállalásra történő ösztönzésnek. A
kiadványban foglalt adatok tájékoztató jellegűek. Az MKB Bank Zrt. kizárja a felelősségét a kiadványban foglaltak
esetleges befektetési döntésként való felhasználásáért, így nem vállal felelősséget a befektető ezen kiadványban
foglaltak alapján hozott döntései következtében, vagy őt azzal bármilyen egyéb összefüggésben érő esetleges
károkért.
5. Az MKB Bank Zrt. jogosult a kiadványban szereplő eszközök vonatkozásában árjegyzési, egyéb befektetési
szolgáltatási tevékenységet vagy kiegészítő szolgáltatást nyújtani.
6. Jelen kiadvány a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény szerinti védelem alatt áll, ezért kizárólag az MKB Bank
Zrt. előzetes írásbeli engedélyével lehet azt többszörözni, terjeszteni, egyéb módon nyilvánosságra hozni, valamint
felhasználni. Az MKB Bank Zrt. valamennyi szerzői jogon alapuló jogát fenntartja.

