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NAPI HÍRLEVÉL
Pénz- és tőkepiaci összefoglaló
MOZGALMAS HÉT VÁR RÁNK - Ma a Fed által is kiemelten figyelt
fogyasztás alapú maginfláció visszafogott emelkedését (1,3%)
közölhetik. Kiderülhet az is, hogy ki lesz a Fed következő vezetője,
és az amerikai adóreformmal kapcsolatban is újabb részletek
jöhetnek. Holnap a japán jegybank tart kamatdöntő ülést, és a
Fed-jegybankárok is megkezdik két napos kamatdöntő ülésüket,
érdemi változást nem várunk egyik esetben sem. Emellett az
eurózóna harmadik negyedéves gazdasági növekedésének
előzetes becslését és az infláció októberi alakulását is közlik
holnap. Az EUR/USD árfolyam a következő napokban az 1,15-ös
szint felé veheti az irányt.
PÉNTEKEN KIKIÁLTOTTÁK A KATALÁN FÜGGETLENSÉGET – Péntek
délután a katalán vezetés kikiáltotta függetlenséget, a spanyol
kormányfő pedig még aznap feloszlatta a katalán kormányt és a
katalán parlamentet, továbbá kiírta az előrehozott választásokat
Katalóniában december 21-ére. Megnövekedtek ugyan a
spanyolországi politikai kockázatok, a katalóniai válság legújabb
fordulatainak gazdasági hatásai még mérsékelt maradhat,
amennyiben sikerül a békés megegyezés. Az EU és az az európai
országok többsége elutasítja Katalónia függetlenségét.
KEDVEZŐ GDP-ADAT ÉRKEZETT AMERIKÁBÓL - A harmadik
negyedéves amerikai gazdasági növekedés várt felett alakult
(3%, évesített index). 2014 óta nem látott első féléves átlagos
növekedést mutatott a gazdaság. A részletek alapján a
készletfeltöltés és a kereskedelmi deficit csökkenése ellensúlyozta
a Harvey és az Irma hurrikán hatását, a lakossági fogyasztás
szerepe jelentős volt, ám a második negyedévhez képest kisebb
hozzájárulást mutatott.
KIEMELKEDŐ NAP A NASDAQON – A technológiai papírokat
tömörítő Nasdaq rég nem látott emelkedésbe kapcsolt
pénteken, miután csütörtökön piaczárás után jelentő vállalatok
sorra haladták meg az elemzői várakozásokat. Olyan nevek
húzták az indexet, mint a Microsoft, Amazon, Google vagy az
Intel. A cégek nem csak jó eredményt szállítottak a harmadik
negyedévben, de az év végére vonatkozó kilátásaikat is felfelé
módosították. Ennek eredményeképpen az index emelkedését
csak ez a néhány vállalat szolgáltatta, így könnyen lehet egy
kisebb korrekció.
TÖBB INTÉZKEDÉS SZÜKSÉGES A VERSENYKÉPESSÉGÉRT IDEHAZA –
Pénteken az MNB Versenyképességi Jelentést publikált: Palotai
Dániel, az MNB ügyezető igazgatója szerint már több intézkedés
történt a versenyképesség növelése érdekében, azonban
szükség van a vállalkozások esetében a munkára rakódó terhek
további mérséklésére, az állami bürokrácia csökkentésére, a
bankrendszer hatékonyságának javítására és a digitalizáció
ösztönzésére. Ma az MNB tart 1,3 és 12 hónapos devizaswaptendert, amennyiben az utóbbi lejáraton nagyobb összegben
nyújt forintlikviditást a bankoknak, akkor a forint kismértékben
www.mkb.hu

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

Részvény
BUX*
Mtelekom
MOL
OTP
Richter

napi változás
(Ft)
(%)

záró
árfolyam
39 667
470
3 211
10 930
6 605

-222
-1
-41
30
-120

-0,56
-0,21
-1,26
0,28
-1,78

forgalom
(Ezer darab)
10 749
394
856
385
179

* A BUX esetében a forgalom a teljes tőzsdei forgalmat jelenti

Külföldi tőzsdeindexek (előző keresk. napi zárás)
napi változás
záró
Részvényindex
árfolyam
(pont)
(%)
23434,19
0,1
33,3
Dow Jones (DJIA)
2581,07
20,7
0,8
S&P 500
13217,5
84,3
0,6
DAX
22011,7
3,2
0,0
NIKKEI 225 (ma reggel)

Főbb devizapiaci árfolyamok
Devizanem

Ma reggel

Devizanem

Ma reggel

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

310,40
267,79
267,48
73,13

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

1,1604
1,1591
113,71
1,1315

Állampapír-piaci benchmark* hozamok
Lejárat

előző napi
(%)

1 napi
változás

3 hó
3 év
5 év
10 év
15 év

-0,04
0,49
1,19
2,44
3,20

0,00
0,00
0,01
- 0,01
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
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ÁGAZATI HÍRBLOKK
ICT
NÉGY ÉV ALATT EGYMILLIÁRDDAL NŐHET AZ INTERNETEZŐK SZÁMA
- 2020-ra több mint 4,6 milliárd használója lehet a világhálónak a
tavalyi 3,6 milliárddal szemben a Cisco előrejelzése szerint,
miközben folyamatosan nő az informatikai szakemberhiány. Az
európai piacról legalább egymillió, míg a magyarról 2016-ban
mintegy 22 ezer informatikus hiányzott. A szakemberhiány
azonban nemcsak Magyarországon és Európában jelentkezik, a
KPMG kutatása szerint világszinten az informatikai vezetők 65
százaléka tart attól, hogy a szakemberhiány miatt vállalata nem
lesz képes lépést tartani a technológiai változásokkal.

Forrás: MTI

KERESKEDELEM ÉS FOGYASZTÁSI CIKKEK

AKÁR 13%-KAL IS BŐVÜLHET HAZÁNKBAN AZ IKEA FORGALMA – A
kedvező lakáspiaci konjunktúra, valamint a Magyarországon idén
megnyílt, harmadik, soroksári IKEA áruház is hozzájárul a svéd
vállalat forgalmának dinamikus, várhatóan 10%-ot is meghaladó
éves bővüléséhez. A hazai kiskereskedelmi forgalomban, a bútor
árucsoportban a KSH adatai szerint az első két negyedévben
szintén 10-14% volt a bővülés előző év azonos negyedéveihez
képest. Összességében így a teljes piaccal közel azonos ütemben
nőhet az IKEA hazai forgalma idén.
Forrás: portfolio.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.

