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NAPI HÍRLEVÉL
Pénz- és tőkepiaci összefoglaló
AZ ECB BEJELENTÉSEIT VÁRJÁK A BEFEKTETŐK – Az euró kisebb
erősödést mutat ma reggel a dollárral szemben, 1,1830 körül
mozog. A kamatdöntés 3/4 2-kor várható, amit fél3-kor
sajtótájékoztató
követ:
Mario
Draghi
bejelentheti
az
eszközvásárlások 2018-as folytatását, alacsonyabb volumen
mellett. Ha a piac által várt forgatókönyvnél (30 Mrd EUR vásárlás
további 9 hónapig) kisebb mértékű vagy rövidebb ideig tartó
programot vetítenek előre, az az euró erősödését támogatná,
míg óvatosabb, galamb hangvételű kommentek mellett ismét
1,18 alatti szinteket láthatunk. Tegnap ugyan kedvező amerikai
makroadatok jelentek meg (10 éves csúcsra ugró újlakáseladások, bővülő üzleti beruházások), a gyengébb vállalati
gyorsjelentések mellett az amerikai részvényindexek közel két
hónapja nem látott csökkenést mutattak, az ázsiai piacok is
vegyesen mozogtak ma reggel.
VÁRTNÁL KEDVEZŐBB BRIT GDP – Nagy-Britanniában a harmadik
negyedévben éves alapon 1,5%-os bővülést mértek. A kedvező
adat a kamatemelés várakozásokat erősítette, a BoE monetáris
tanácsa jövő hét közepén dönt az irányadó kamatról. A brit
brexitügyi
miniszter
tegnapi
parlamenti
meghallgatásán
elmondottak
szerint
elérhető
az
átfogó
kereskedelmi
megállapodás az EU-val a brit tagság 2019 márciusában
esedékes megszűnéséig. A decemberi EU-csúcson sikerülhet
továbblépni a második tárgyalási szakaszra szerinte. A font
erősödött az euróval szemben tegnap a kedvező adatközlést
követően, ma reggel 0,8919-nél jár az árfolyam.
JOBB EREDMÉNYRŐL SZÁMOLT BE A DEUTSCHE BANK – A német
bank nettó profitja 649 millió euró lett, szemben az egy évvel
ezelőtti 278 millióval. Bár a bevétel alacsonyabb lett, folytatódott
a költségcsökkentés és alacsonyabb volt a büntetések mértéke
is, (míg 2016 harmadik negyedévében 500 millió eurónyi sarcot
kellett fizetnie, addig most ez a tétel 140 milliót tett ki). Az
alacsonyabb bevétel oka a kamatmarzs alacsony szintje és az
alacsony volatilitás miatti kisebb kereskedési aktivitás volt.
További hír, hogy 2018 második felére a Deutsche Bank és a
Postbank összeolvadnak. Egy vezetőséggel, de mind a két brand
továbbra is megmarad, továbbá egy új digitális bankot is elindít
a bankcsoport a fiatal generációt megcélozva.
KEDVEZŐ FOGLAKOZTATOTTSÁGI ADATOK JÖNNEK MA – Az MNB
megtartotta 2017 negyedik negyedévének első 3 hónapos betéti
tenderét: az állomány 275 Mrd Ft-ra mérséklődött, ami
összhangban áll az év végi 75 Mrd Ft-os korláttal. Az eszköz
szerepe az alacsony volumen miatt már kevésbé jelentős a hazai
monetáris politikában. A KSH ma foglalkoztatottsági statisztikát
közöl
a
július-szeptemberi
időszakra
vonatkozóan:
a
munkanélküliségi
ráta
tovább
mérséklődhetett,
ezzel
párhuzamosan a foglalkoztatottak száma emelkedhetett a
harmadik negyedév végén. Az EURH/HUF kurzus 310,27-nél jár ma
reggel.
www.mkb.hu

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

Részvény
BUX*
Mtelekom
MOL
OTP
Richter

napi változás
(Ft)
(%)

záró
árfolyam
39 841
471
3 240
10 900
6 710

430
-2
72
60
95

1,09
-0,42
2,27
0,55
1,44

forgalom
(Ezer darab)
9 485
543
906
821
265

* A BUX esetében a forgalom a teljes tőzsdei forgalmat jelenti

Külföldi tőzsdeindexek (előző keresk. napi zárás)
napi változás
záró
Részvényindex
árfolyam
(pont)
(%)
23329,46
-0,5
-112,3
Dow Jones (DJIA)
2557,15
-12,0
-0,5
S&P 500
12953,4
-59,8
-0,5
DAX
21732,4
24,7
0,1
NIKKEI 225 (ma reggel)

Főbb devizapiaci árfolyamok
Devizanem

Ma reggel

Devizanem

Ma reggel

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

310,29
265,34
262,27
73,14

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

1,1831
1,1694
113,57
1,1210

Állampapír-piaci benchmark* hozamok
Lejárat

előző napi
(%)

1 napi
változás

3 hó
3 év
5 év
10 év
15 év

-0,04
0,46
1,17
2,45
3,19

0,00
- 0,01
- 0,01
- 0,05
-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
0,90
MNB
0,90
1,0-1,25
Fed
1-1,25
0,00
EKB
0,00
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ÁGAZATI HÍRBLOKK
JÁRMŰIPAR
TÖBB EZER FŐS LEÉPÍTÉS JÖHET AZ OPELNÁL – Csak idő kérdése
volt, hogy az Opel felvásárlását követően mikor kezdi meg a PSA
az
új
leányvállalat
működésének
racionalizálását
és
összehangolását a saját üzemekkel. A PSA kimutatásai szerint az
Opel nem kellően hatékony. Az egy munkavállalóra eső autó
eladás a PSA-nál 35, míg az Opelnál ennél kevesebb, 30,4 autó. A
PSA döntése alapján az Opel márkájú autók tervezése továbbra
is Németországban történik a jövőben is, azonban az autók
gyártásához a PSA platformjait fogják használni. Ez a döntés
számos Opel gyártókapacitás létjogosultságát sodorhatja
veszélybe. A leépítések első hulláma már elkezdődött. Először
Nagy-Britanniában került megszüntetésre 400 munkahely, de a
szentgotthárdi gyárban is 100 fővel csökkentették a kölcsönzött
munkavállalók létszámát. A szentgotthárdi gyár kibocsátása is
csökken, a korábbi 600-700 ezer darabról várhatóan 450 ezerre
esik vissza a hazai motorgyártó üzem termelése.
Forrás: autopro.hu ; hvg.hu
MEZŐGAZDASÁG
NEM DŐLT EL A GLIFOZÁT NÖVÉNYVÉDŐSZER SORSA AZ EU-BAN –
Az Európai Parlament (EP) környezetvédelmi bizottsága
módosításokkal, de lényegében támogatta azt a javaslatot,
amelyben európai állampolgárok a glifozát hatóanyagú
gyomirtószerek teljes tilalmát kérik 2020-tól. A testület az
állásfoglalását az EP plenáris ülése elé terjesztette, amely a
glifozát ellen foglalt állást. Az Európai Unió tagállamai
szavazhattak volna arról, hogy meg kívánják-e újítani a
hatóanyag idén lejáró engedélyét. A szavazást elhalasztották,
mert nincs egyetértés az illetékes eu-s hatóságok és a tagállamok
között, hogy valóban növeli-e a rák kockázatát a szer.
Amennyiben nem születik megállapodás a tagállamok között a
hosszabbítás mikéntjéről 2017. december 15-én váratlanul véget
érhet a glifozát uniós forgalmazása.
Forrás: reuters.com, 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.

