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NAPI HÍRLEVÉL
Pénz- és tőkepiaci összefoglaló
MA ESTE JÖN A HAZAI HITELMINŐSÍTŐI FELÜLVIZSGÁLAT – A
Moody’s Magyarország felminősítésével még kivárhat. Mivel a
hitelminősítő tavaly november óta nem közölt elemzést
Magyarországra vonatkozóan, egy esetleges kilátásjavítás és friss
prognózisok ismertetése jöhet ma. Tavaly a 3 nagy hitelminősítő
közül utolsóként minősítette fel az országot a befektetésre ajánlott
kategóriába. Az EUR/HUF kurzus a 308-as szint alatt mozog ma
reggel. A hosszú hétvégét követően az október 24-i MNB
kamatdöntő ülés kerül fókuszba, kivárásra számítunk a jegybank
részéről.
FELMINŐSÍTETTE A MOODY’S AZ OTP-T – A hitelminősítő tegnap
Baa3-ról egy szinttel feljebb Baa2-re minősítette az OTP forintban
denominált betéteinek besorolását, stabil kilátások mellett. Az
OTP jelzálogbank besorolását Baa3-ra javította a korábbi Ba1-ről.
PARLAMENTI VÁLASZTÁSOK CSEHORSZÁGBAN – Október 20-21-én
előrehozott parlamenti választásokat tartanak, felmérések szerint
az Andrej Babis korábbi pénzügyminiszter vezette ANO-párt a
legnépszerűbb, azonban elhúzódó koalíciós tárgyalásokra lehet
számítani, miután a várakozások szerint legalább 8 párt bejuthat
a parlamentbe. A kormányalakításhoz köthető bizonytalanság a
cseh korona árfolyamára kisebb nyomást jelenthet, a cseh
fizetőeszköz eddig kiemelkedően jól teljesített az idei évben.
AZ 1,18-AS SZINTHEZ RAGADT AZ EUR/USD KURZUS - A dollár kisebb
péntek reggeli erősödését és a befektetői hangulatot
támogatta, hogy az amerikai szenátus is megszavazta a
költségvetést, amely mellett az adóreformok törvényi átvitele
könnyebb lehet. Amerikai idő szerint a késő esti órákban
beszédet tart a Fed elnöke, amit érdemes figyelni, ma azonban
piacmozgató makroadat kevés várható, így a politikai
események előtérben maradnak. Nem oldódott meg a spanyol
belpolitikai helyzet, a spanyol kormány szombati üléséig
fennmarad a bizonytalanság. Japánban a vasárnapi előrehozott
parlamenti választásokon az Abe Shinzo vezette koalíció akár
kétharmados többséget is szerezhet.
MERKEL OPTIMISTA A BREXIT-TÁRGYALÁSOKAT ILLETŐEN –
Folytatódik az EU állam- és kormányfőinek két napos csúcsa
Brüsszelben, ma a Brexit körüli kérdések lesznek fókuszban. A brit
kilépéssel kapcsolatos tárgyalások kapcsán Tegnap Angela
Merkel azt mondta, történt előrehaladás és van esély arra, hogy
decemberben a második tárgyalási szakaszba tudnak lépni.
JELENTETT A NESTLÉ – Európa legnagyobb piaci kapitalizációval
bíró cége, a Nestlé is közzétette tegnap negyedéves számait,
melyek szerint - az elemzői várakozásoknak megfelelően - közel
3%-kal nőtt az árbevétel éves alapon. A vállalati struktúra
átalakítása kapcsán azonban a tervezettnél több költség merül
fel idén, ami az éves profitabilitási mutatókat csökkentheti. A
részvény közel 1%-os eséssel zárt.
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BÉT „blue chip” részvények (előző keresk. nap, zárás)
napi változás
forgalom
záró
Részvény
(Ft)
(%)
(Ezer darab)
árfolyam
BUX*
Mtelekom
MOL
OTP
Richter

16
-2
58
-100
-51

39 098
472
3 199
10 640
6 549

0,04
-0,42
1,85
-0,93
-0,77

6 135
416
607
436
120

* A BUX esetében a forgalom a teljes tőzsdei forgalmat jelenti

Külföldi tőzsdeindexek (előző keresk. napi zárás)
napi változás
záró
Részvényindex
árfolyam
(pont)
(%)
23163,04
0,0
5,4
Dow Jones (DJIA)
2562,1
0,8
0,0
S&P 500
12990,1
-52,9
-0,4
DAX
21457,6
9,1
0,0
NIKKEI 225 (ma reggel)

Főbb devizapiaci árfolyamok
Devizanem

Ma reggel

Devizanem

Ma reggel

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

307,94
265,80
260,57
72,65

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

1,1817
1,1586
113,21
1,1094

Állampapír-piaci benchmark* hozamok
Lejárat

előző napi
(%)

1 napi
változás

3 hó
3 év
5 év
10 év
15 év

-0,04
0,47
1,17
2,51
3,24

0,00
0,01
0,01
0,00
0,00

* 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
0,90
MNB
0,90
1,0-1,25
Fed
1-1,25
0,00
EKB
0,00

MKB Bank Napi Hírlevél

ÁGAZATI HÍRBLOKK
ICT
AZ APPLE 50%-KAL CSÖKKENTI AZ IPHONE 8 MEGRENDELÉSEKET Az Apple a közelmúltban csökkentette az iPhone 8 és az iPhone 8
Plusz megrendeléseket novemberben és decemberben mintegy
50 százalékkal, amihez hasonlóra a múltban nem láttunk példát
az okos telefonok úttörőjétől. Az Apple szokásos gyakorlata eddig
az volt, hogy szeptemberben bemutatja az új iPhone-kat és
megkezdik a tömeggyártást az utolsó negyedévben, majd a
csökkentést a következő év első két negyedévében kezdik meg.
Az iPhone 8 helyett a vásárlók inkább a iPhone 7-et választják
mivel az új telefonban nincsenek jelentős fejlesztések. November
3-tól az iPhone 10. évfordulója alkalmából kezdődik az iPhone X
értékesítése, ami az Apple legdrágább mobilja lesz.
Forrás: zerohedge.com
MEZŐGAZDASÁG
JÖVŐ ÉV ELEJÉRE ELKÉSZÜL AZ ÖNTÖZÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA – A
megjelent, 1744/2017. (X. 17.) kormány határozat szerint
legkésőbb 2018. április végéig a kormány elé kell terjeszteni az
illetékes minisztériumoknak az Öntözésfejlesztési Stratégiát. A
stratégia része lesz a felszíni, öntözésre alkalmas vizek felmérése,
többek
közt
egy
öntözési
kataszter
a
talajvédelmi,
környezetvédelmi,
természetvédelmi
korlátok,
a
növénytermesztési feltételek, az öntözésfejlesztési igény, valamint
az öntözésre alkalmas területek figyelembevételével. A konkrét
térinformatikai megoldáson az Agrár Kutató Intézet (AKI) már
2017 folyamán is dolgozott, és ehhez a munkához is többletforrást
biztosít a rendelet.
Forrás: agrarszektor.hu
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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.

