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NAPI HÍRLEVÉL
Pénz- és tőkepiaci összefoglaló
310-NÉL AZ EUR/HUF KURZUS – Az MNB tegnapi kamatdöntő
ülésén változatlan monetáris kondíciókat jelentett be, a
kamatdöntési közleményben azonban jelezték, fontosnak tartják,
hogy az alacsony kamatkörnyezet kedvező hatása minél
hosszabb ideig érvényesüljön. A Monetáris Tanács kész a
monetáris kondíciók további lazítására és ezzel összhangban
vizsgálja az alkalmazandó nemhagyományos eszközöket. Az MNB
jelzése nyomán a forint 0,4%-ot gyengült az euróval szemben és a
310-es szintnél mozog ma reggel is. A jegybank tegnap az 1
hónapos devizaswap-tenderen 50 Mrd Ft értékű ajánlatot
fogadott el, ezáltal a bankrendszeri többletlikviditás a mai napon
1276 Mrd-ról 1312 Mrd Ft-ra emelkedik.
EGYSZERŰBB ADÓZÁS JÖHET IDEHAZA – Ma szavaz a parlament az
adózással kapcsolatos törvényjavaslatról: a vállalkozások
esetében könnyítést jelenthet egyes pótlékok csökkenése, az
eljárások jelentős egyszerűsödése, és a kezdő vállalkozások
mentorálása, míg a lakosság esetében a pótlékmentes
részletfizetési kedvezmény 500 ezer Ft-os tartozásig. Augusztusban
a kiskereskedelem forgalma 4,7%-kal bővült (éves alapon,
tisztított adat): a tartós fogyasztási cikkek és az élelmiszer-jellegű
cikkek forgalmának bővülése támogatta a növekedést.
FÓKUSZBAN A FED-ELNÖKI KINEVEZÉS ÉS AZ ADÓREFORMOK - A
dollár 3 hónapja nem látott erős szintek közelében maradt a
jennel szemben, míg az euróval szemben továbbra is szűk sávban
mozog a zöldhasú. Tegnap a 10 éves amerikai kötvényhozamok
március óta nem látott szintre emelkedtek (2,4%), miután a
republikánusok között John Taylor támogatottsága tűnik
nagyobbnak, amely héjább monetáris politikát vetíthet előre. A
Fed-elnöki kievezéssel kapcsolatos spekulációk ellensúlyozni
tudták az adóreformok terén látható párton belüli megosztottság
hatását. Tegnap az amerikai feldolgozóiparból jó adatok
érkeztek, ma az üzleti beruházások alakulását érdemes figyelni.
HOLNAP ECB-KAMATDÖNTÉS JÖN – Mario Draghi csütörtöki
sajtótájékoztatója előtt maradhat a kivárás a befektetők részéről.
A várakozások szerint változatlan monetáris kondíciók mellett
bejelenthetik, hogy alacsonyabb volumen mellett folytatják az
eszközvásárlásokat 2018-ban. A legnagyobb valószínűség szerint
a további 9 hónapig tartó 30 Mrd EUR eszközvásárlás nyári
hónapok piaci várakozásához képest lazább monetáris politikát
vetítene előre. Tegnap az eurózóna és német kedvezőbb
feldolgozóipari
adattal
szemben
a
szolgáltató
szektor
visszafogottabb növekedést mutatott, ma az IFO német üzleti
bizalmi index októberi stagnálását közölhetik.
BRIT GDP ADATOT OKOZHAT MEGLEPETÉST MA – NagyBritanniában a harmadik negyedéves gazdasági teljesítmény
előzetes becslését közlik: piaci várakozások szerint éves alapon
1,4%-kal nőhetet a GDP, ami elmaradna az előző negyedévben
mért 1,5%-tól. Kedvezőtlen adat esetén, az EUR/GBP árfolyam
0,90 felé veheti az irányt.
www.mkb.hu

BÉT „blue chip” részvények (előző keresk. nap,okt. 21. zárás)

Részvény
BUX*
Mtelekom
MOL
OTP
Richter

napi változás
(Ft)
(%)

záró
árfolyam
39 411
473
3 183
10 810
6 615

279
2
80
160
70

forgalom
(Ezer darab)

0,71
0,42
2,58
1,50
1,07

9 511
551
421
576
289

* A BUX esetében a forgalom a teljes tőzsdei forgalmat jelenti

Külföldi tőzsdeindexek (előző keresk. napi zárás)
napi változás
záró
Részvényindex
árfolyam
(pont)
(%)
23441,76
0,7
167,8
Dow Jones (DJIA)
2569,13
4,2
0,2
S&P 500
13013,2
10,1
0,1
DAX
21707,6
-97,6
-0,4
NIKKEI 225 (ma reggel)

Főbb devizapiaci árfolyamok
Devizanem

Ma reggel

Devizanem

Ma reggel

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

310,24
266,24
263,70
73,04

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

1,1765
1,1652
113,85
1,1164

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
0,47
1,18
2,50
3,24

0,00
- 0,02
- 0,01
- 0,02
-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
ENERGIA
KIKERÜLHETNEK A BIOÜZEMANYAGOK A MEGÚJULÓ ENERGIA
IRÁNYELV
HATÁLYA
ALÓL
–
Az
Európai
Parlament
Környezetvédelmi Bizottsága hétfőn szavazott a megújuló energia
irányelv felülvizsgálatáról. Az irányelv az EU megújuló energia
hasznosításra vonatkozó célkitűzéseit tartalmazza a 2030-ig
terjedő
időszakra.
Az
elfogadott
tervezet
szerint
a
bioüzemanyagok kikerülnének a megújuló irányelv hatálya alól,
tehát ezek előállítását a jövőben nem lehetne közpénzből
támogatni. Az elfogadott tervezet azonban a biomassza hő és
villamosenergia előállítás célú felhasználását továbbra is
elfogadhatónak tartja, tehát az erőművekben fás- és lágyszárú
növények/mezőgazdasági melléktermékek elégetése révén
előállított energia továbbra is támogatható lenne. A biomassza
alapú energiatermelés jelentős méreteket ölt az EU-ban. A
felhasznált megújuló energia 45%-a fás szárú növények elégetése
révén kerül előállításra és ezzel a legnagyobb mennyiségben
használt megújuló energiaforrásnak számít az EU-ban.
Forrás: euractiv.com
LOGISZTIKA
KOMPROMISSZUM SZÜLETETT A KIKÜLDÖTT MUNKAVÁLLALÓKRA
VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS MÓDOSÍTÁSÁNAK FŐ VONALAIRÓL Az Európai Bizottság tavaly márciusban terjesztette be módosítási
javaslatát,
amelynek
értelmében
a
munkabér
és
a
munkafeltételek terén ugyanazok a szabályok vonatkoznának a
kiküldetésben lévő munkavállalókra, mint a helyiekre. A most
elfogadott kompromisszum értelmében a fogadó ország
munkajogi feltételeit 12 hónap után kellene alkalmazni, amit
egyszer meg lehetne hosszabbítani 6 hónappal. Az egyezség
egyik legfontosabb pontja, hogy ezen módosítás előírásai nem
érintik a fuvarozói szektort, arra vonatkozóan külön szabályokat
hoznak majd.
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.

