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NAPI HÍRLEVÉL
Pénz- és tőkepiaci összefoglaló
AZ MNB KAMATDÖNTŐ ÜLÉSÉVEL INDUL A HÉT ITTHON –
Változatlan irányadó ráta mellett a mai ülésen a monetáris
politikai eszköztár módosítására sem számítunk a laza monetáris
kondíciók tükrében. A jegybank a mai napon 1 és 3 hónapos
lejáraton devizaswap-tendert tart, az finomhangoló devizaswapeszközök szerepe az MNB szeptemberi jelzésének megfelelően
erősödött, egy hónap alatt 900 Mrd Ft-ról 1200 Mrd fölé
emelkedett az állomány nagysága, a jegybank továbbra is
magasabb forintlikviditást biztosít a bankközi piacon.
A Moody’s október 20-án nem vizsgálta Magyarország
adóskockázati besorolását, a nemzetközi hitelminősítő idei
harmadik, utolsó felülvizsgálatán sem formált véleményt a hazai
folyamatokról. A GKI friss adatai szerint októberben kismértékben
mérséklődött a hazai konjunktúraindex a szeptemberi történelmi
csúcsszintről, az üzleti szférán belül kimagasló az építőipari
vállalatok optimizmusa, a fogyasztói bizalmi index is korrigált a
szeptemberi csökkenést követően, a KSH a kiskereskedelem
augusztusi részletes adatait ismerteti.
1,1750 KÖRÜL AZ EUR/USD KURZUS – A hét elején kevés
makroadatra figyelhetünk (feldolgozó- és szolgáltatóipari BMI-k),
a dollár mozgását befolyásolják továbbra is a Fed-elnöki
kinevezéssel kapcsolatos várakozások, az adóreform részletei,
emellett folyamatosan érkeznek a vállalati gyorsjelentések is. A
befektetők a csütörtöki ECB kamatdöntő ülést is várják, ahol
bejelenthetik az eszközvásárlások jövőjét. A spanyol szenátus
pénteken dönt a katalán vezetés esetleges eltávolításáról. A
dollár a japán jennel szemben 3 hónapja nem látott erős
szinteken kezdte a hetet, miután az Abe Shinzo vezette koalíció
kétharmados többsége változatlan gazdasági és továbbra is
ultra laza japán monetáris politikát vetít előre.
DECEMBERBEN DÖNTHETNEK A BREXIT-TÁRGYALÁSOK MÁSODIK
SZAKASZÁRÓL – Az EU-27 vezetőinek pénteki közleménye szerint
még nem történt elegendő haladás, amely indokolná a jövőbeli
kereskedelmi
kapcsolatokra
vonatkozó
tárgyalások
megkezdését, erre a decemberi EU-csúcson térhetnek vissza,
amennyiben az elsősorban pénzügyi területet érintő vitás
kérdések rendeződnek. A mai napon a brit pénzügyminiszter
parlamenti meghallgatása lesz fókuszban, holnap pedig a
harmadik negyedéves GDP-adatot várják a piaci szereplők.
A HALLIBURTON GYENGÉBB NÖVEKEDÉST VÁR AZ ÉV UTOLSÓ
NEGYEDÉVÉBEN – Bár az olajipari társaság harmadik negyedéves
eredménye mind árbevétel, mind nettó eredmény szintjén jobb
lett, melyet főleg a dél-amerikai operáció segített, az év végére
kis lassulás várhat az iparágra. A profitráta is elmaradt az elemzői
várakozásoktól, és elmondható, hogy az olajipari cégek nagy
nyomás alatt vannak, hiszen jelentős tőkebefektetést hajtottak
végre 2017-ben, ugyanakkor az osztalék és a részvényvisszavásárlások miatt is szükséges lenne a jó eredmény.
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BÉT „blue chip” részvények (előző keresk. nap,okt. 21. zárás)

Részvény
BUX*
Mtelekom
MOL
OTP
Richter

napi változás
(Ft)
(%)

záró
árfolyam
39 133
471
3 195
10 660
6 545

34
-1
-4
20
-4

forgalom
(Ezer darab)

0,09
-0,21
-0,13
0,19
-0,06

12 479
2 127
293
160
130

* A BUX esetében a forgalom a teljes tőzsdei forgalmat jelenti

Külföldi tőzsdeindexek (előző keresk. napi zárás)
napi változás
záró
Részvényindex
árfolyam
(pont)
(%)
23273,96
-0,2
-54,7
Dow Jones (DJIA)
2564,98
-10,2
-0,4
S&P 500
13003,1
11,9
0,1
DAX
21805,2
108,5
0,5
NIKKEI 225 (ma reggel)

Főbb devizapiaci árfolyamok
Devizanem

Ma reggel

Devizanem

Ma reggel

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

308,26
265,89
262,12
72,90

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

1,1761
1,1594
113,53
1,1233

Állampapír-piaci benchmark* hozamok okt. 21-én
Lejárat

előző napi
(%)

1 napi
változás

3 hó
3 év
5 év
10 év
15 év

-0,04
0,49
1,19
2,52
3,26

0,00
0,02
0,02
0,01
0,02

* 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
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ÁGAZATI HÍRBLOKK
LOGISZTIKA
STRATÉGIAI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A KÜHNE + NAGEL
SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI
KFT-VEL
Stratégiai
együttműködési
megállapodást kötött a magyar kormány a Kühne+Nagel
Szállítmányozási Kft-vel. A logisztika a magyar gazdaság egyik
meghatározó ágazata, a szállítmányozás, raktározás területén
mintegy 300 ezren dolgoznak, a szektor éves bruttó hozzáadott
értéke lassan megközelíti a 2000 Mrd Ft-ot. A megállapodás
keretében megvizsgálják, hogyan tudnak együttműködni a
szakképzés, az oktatás, az innováció-kutatás-fejlesztés területén. A
Kühne+Nagel magyarországi beruházásait folyamatosan és
fokozatosan bővíteni szeretné. A vállalat több mint 1200 embert
foglalkoztat, folyamatosan bővít, Páty, Vecsés, Kecskemét,
Veszprém és Gyöngyös után a legújabb, 23 ezer négyzetméteres
logisztikai központja a napokban kezdett el üzemelni Pest
megyében.
Forrás: MTI
MEZŐGAZDASÁG
AZ ÖKOLÓGIAI CÉLTERÜLET VEGYSZERTILALMA CSÖKKENTHETI A
SZÓJA TERMŐTERÜLETÉT HAZÁNKBAN – Az EU-ban a zöld
szervezetek lobbi tevékenységének is köszönhetően 2018-tól a
zöldítés típusú támogatásoknak azon részét, amely az ökológiai
célokat szolgálja (pl. nitrogén megkötő növények talajjavítás célú
másodvetése) csak akkor lehet igénybe venni, ha nem
használnak a vetést követően a betakarításig növényvédő
szereket. Mivel hazánkban a szója termelés meghatározó része a
zöldítési elvárások mentén is támogatásra jogosult volt eddig,
ezért ha nem sikerül ésszerűen, az új előírásokat is betartva
megoldani a növényvédelmet, akkor a kisebb termelők más,
kevésbé munkaigényes növénykultúrát választhatnak a szója
helyett.
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.

