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NAPI HÍRLEVÉL
Pénz- és tőkepiaci összefoglaló
MEGSZÜLETETT AZ OLAJOS MEGÁLLAPODÁS – Az OPEC-országok
és a kartellen kívüli nagy olajexportőrök (köztük Oroszország)
tegnap megállapodtak Bécsben, hogy 9 hónappal, 2018 végéig
kiterjesztik a kőolaj-kitermelés csökkentést (-1,8 millió hordó
naponta), a piaci egyensúly támogatása érdekében, amelyhez
Líbia és Nigéria is csatlakozott. A döntés megfelelt a vártnak, a
felek
azonban
jelezték,
2018
júniusában
áttekintik
a
folyamatokat. Míg napközben a megállapodásról kiszivárgó hírek
támogatták az olajárakat, az esetleges korábbi exit lehetősége
elbizonytalanította a befektetőket. A Brent olajárak 62,90, a WTI
olajárak 57,60 dollár körül járnak ma reggel.
ELHALASZTOTTÁK AZ AMERIKAI ADÓREFORMOKRÓL SZÓLÓ
SZAVAZÁST – A dollár tegnap a főbb devizákkal szemben kisebb
gyengülést mutatott a hírekre, ugyanakkor bíztató lehet, hogy a
republikánusok
között
McCain
szenátor
is
a
tervezet
támogatásáról adott hírt. Közben vegyes makroadatok jelentek
meg, az eurózónában az infláció emelkedése elmaradt a várttól;
az amerikai lakossági fogyasztás visszafogott volt októberben, a
Fed által is kiemelten figyelt inflációs mutató a szeptemberivel
megegyezően bővült, elmaradva a jegybanki célértéktől. Ma
feldolgozóipari adatok érkeznek Európából és a tengerentúlon is,
de a dollár piacán maradhat a kivárás a szenátusi szavazásig
(akár mai is lehet). Az EUR/USD kurzus az 1,19-es szint körül mozog,
míg a jennel szemben megtört a dollár három napja tartó
menetelése, 112,60-nál jár az USD/JPY kurzus.
HÉTFŐIG HIVATALOSSÁ VÁLHAT A BREXIT-SZÁMLA ÖSSZEGE – Az
EU-s tárgyalók szerint megszületett a megállapodás a Brexitszámla végösszegéről, a hivatalos álláspont a napokban
érkezhet. Theresa May, brit miniszterelnök szerint 2020 végéig
biztosan befizetők maradnának a britek.
ÚJ JELZÁLOGLEVÉL-INDEXET VEZET BE A TŐZSDE - 2017.
decemberétől 3 új jelzáloglevél-indexet vezet be a BÉT az MNBvel együttműködve. Az új havi indexek 6-12 hónapos megfigyelési
időszakkal indulnak. Az MNB várakozása szerint az indexek
jelentősen hozzájárulhatnak a hazai a jelzáloglevél-piac
fejlődéséhez és a transzparencia növelésén keresztül támogatja
a háztartási szektorban a hosszabb távra rögzített kamatozású
jelzáloghitelek elterjedését.
A GRAPHISOFT PARK 17%-OS ÁRBEVÉTEL NÖVEKEDÉST VÁR 2018BAN – A társaság 3,8 millió euró nettó profitot vár, melynek
katalizátora a déli fejlesztésű irodakomplexum, valamint annak
feltöltése. Ezzel együtt a költségek is növekedni fognak, valamint
a SZIT-té alakulás után a társaság mentesül a helyi iparűzési és
társasági adó alól, így az adófizetési kötelezettség kb. 200 ezer
euróval fog csökkenni. A mostani bejelentés tartalmazza, hogy a
Westdeutsche
ImmobilienBank
AG-val
2007-ben
kötött
hitelszerződést refinanszírozza, így egy 10 éves euró alapú
hitelszerződést kötött az Erste Bankkal, amely fix kamatozású, és
ennek eredményeképpen kicsivel drágább, mint a kiváltandó
hitelszerződés. Az új hitelkeret összege 40 millió euró.
www.mkb.hu

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

Részvény
BUX*
Mtelekom
MOL
OTP
Richter

napi változás
(Ft)
(%)

záró
árfolyam
38 674
471
3 050
10 055
6 798

-146
4
-33
55
-102

forgalom
(Ezer darab)

-0,37
0,86
-1,07
0,55
-1,48

4 611
643
1 436
754
455

* A BUX esetében a forgalom a teljes tőzsdei forgalmat jelenti

Külföldi tőzsdeindexek (előző keresk. napi zárás)
napi változás
záró
Részvényindex
árfolyam
(pont)
(%)
24272,35
1,4
331,7
Dow Jones (DJIA)
2647,58
21,5
0,8
S&P 500
13024,0
-37,9
-0,3
DAX
22819,0
94,1
0,4
NIKKEI 225 (ma reggel)

Főbb devizapiaci árfolyamok
Devizanem

Ma reggel

Devizanem

Ma reggel

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

313,27
267,21
262,92
74,50

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

1,1915
1,1724
112,65
1,1349

Állampapír-piaci benchmark* hozamok
Lejárat

előző napi
(%)

1 napi
változás

3 hó
3 év
5 év
10 év
15 év

-0,01
0,57
1,09
2,13
2,82

0,01
0,01
0,00
0,02
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
1,25-1,5
Fed
1-1,25
0,00
EKB
0,00

MKB prognózis
2018 vége
0,90
1,75-2,0
0,00
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ÁGAZATI HÍRBLOKK
JÁRMŰIPAR
AKKUMULÁTOR GYÁR ÉPÜL KOMMÁROMBAN – Eddig három nagy
dél-koreai gyártó tervez akkumulátor gyárat létesíteni KözépEurópában, melyből kettő úgy döntött, hogy Magyarországra
települ. A Samsung SDI nemrég Gödön nyitotta meg 100 milliárd
forintból épült, 600 embert foglalkoztató gyárát. A napokban
pedig a dél-koreai SK Innovation Zrt. jelentette be elektromos
autókba használható lítium akkumulátorokat gyártó üzemének
Komáromba telepítését. A tervek szerint a vállalat 2018
februárjában kezdené meg az építkezést, a próbaüzemet 2019
nyarán indítanák és 2020 januárjától üzemszerű termelést
folytatnának. A több mint 200 milliárd forintos beruházás révén
megvalósuló gyártóegység célja, hogy a vállalat európai
partnereit lássa el elektromos autókba szánt akkumulátorokkal. Az
üzemben várhatóan évi 250 ezer akkumulátort fognak gyártani
évente.
Forrás: MTI
LOGISZTIKA
FERIHEGYRŐL TERÍTHETIK AZ ALIBABÁN VETT KÍNAI ÁRUKAT – A kínai
STO Express és EKOL logisztikai cégek jelenlétének erősítésével a
kínai e-kereskedelmi áruk elosztó központjává válhat Budapest. A
Kína és Közép-Kelet-Európa csúcstalálkozó részeként Budapesten
az STO Express bejelentette, hogy a kínai kormány törekvéseivel
összhangban fejleszti Kelet-Közép-Európával fenntartott üzleti
kapcsolatait. Ennek részeként a légiáru-szállítás központjának a
Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőteret jelölte ki. Olyan
áruszállítási hálózatot hoznak itt létre, amely Kínától a budapesti
repülőtéren át egészen az európai megrendelőkig juttatja el a
termékeket. Jelentős növekedésre lehet számítani nemcsak a
teljes légiáru-forgalomban, hanem az e-kereskedelemben is. A
Budapest Airport légiáru-forgalma 2015 decembere óta 36%-os
növekedést ért el.
Forrás: mlszksz.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.

