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NAPI HÍRLEVÉL
Pénz- és tőkepiaci összefoglaló
A HAZAI MAKROADATOK SORÁT A KEDDI GDP NYITJA - December
5-én ismerteti a KSH a részletes magyar harmadik negyedéves
GDP-adatot. Az előzetes közzététel szerint éves alapon 3,6%-kal
nőtt a GDP a harmadik negyedévben és a növekedéshez a
legnagyobb mértékben a piaci alapú szolgáltatások járultak
hozzá. Az előttünk álló napokban továbbá a kiskereskedelem és
az ipar októberi adatait, pénteken pedig az infláció novemberi
alakulását is megismerhetjük. Az EUR/HUF kurzus a 314-es szint
alatt indítja a hetet.
KEDVEZŐEN FOGADTA A DOLLÁR AZ ADÓREFORMOK HALADÁSÁT
– A zöldhasú erősödött az euróval és a jennel szemben is, utóbbi
keresztben 2 és fél hetes csúcson jár, miután az amerikai
képviselőház szombat hajnalban megszavazta (51-49 arányban)
az adórendszer átalakítását. A következő lépés a képviselőházi
korábban elfogadott verzió és a részben eltérő szenátusi tervezet
konszolidálása lesz, ami a héten kezdetét veszi, ugyanakkor azt se
feledjük, hogy december 8-a a kormányzati funkciók működése
tekintetében is fontos dátum, eddig függesztették fel az
adósságlimitet, amelyről szintén döntést kell hozni a napokban a
tengerentúlon. Az EUR/USD árfolyam 1,1680 körül indítja a hetet,
ma még kevés makroadat várható.
MA FÓKUSZBAN A MAY-JUNCKER TANÁCSKOZÁS – A brit
miniszterelnök ma Brüsszelben tárgyal az Európai Bizottság
vezetőjével és az EU-s főtárgyalóval, Barnier-vel. Korábban
Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke jelezte, decemberi 4-ig
előrelépésre van szükség brit oldalról mindhárom fő kérdésben,
annak érdekében, hogy a december 14-15-i EU-csúcson a
bennmaradó tagállamok jóváhagyják a tárgyalások második
szakaszának megkezdését. Az ázsiai kereskedés ideje alatt kisebb
font erősödés mutatkozott, azon médiaértesülések nyomán,
melyek szerint közel a megállapodás a felek között. Az eurózóna
pénzügyminiszterei
mai
tanácskozásukon
többek
között
megvitatják az EU jövőjét, áttekintik a görög adósságfinanszírozási
programot és megválasztják az Eurogroup új vezetőjét is.
GIGANTIKUS EGYESÜLÉS AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZEKTORBAN – A CVS
Health 69 milliárd dollárért (részvényenként 207 dollárért, utolsó
ár: 181 dollár), felvásárolja az AETNA-t. Így egy egészségügyi
biztosító (AETNA) és egy gyógyszerforgalmazó (CVS) egyesül,
amely jelentősen felrázhatja az egészségügyi szolgáltató szektort.
Az ügylet eredményeképpen a gyógyszertárak akár közösségi
orvosi központokká válhatnak és így jelentős költségmegtakarítás
is elérhető (a CVS-nek kb. 9700 egysége van az USA-ban). Az
ügylet előre láthatólag 2018 második félévében zárul le.
www.mkb.hu

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

Részvény
BUX*
Mtelekom
MOL
OTP
Richter

napi változás
(Ft)
(%)

záró
árfolyam
38 189
469
2 981
9 930
6 795

-485
-2
-69
-125
-3

forgalom
(Ezer darab)

-1,25
-0,42
-2,26
-1,24
-0,04

4 265
458
820
319
265

* A BUX esetében a forgalom a teljes tőzsdei forgalmat jelenti

Külföldi tőzsdeindexek (előző keresk. napi zárás)
napi változás
záró
Részvényindex
árfolyam
(pont)
(%)
24231,59
-0,2
-40,8
Dow Jones (DJIA)
2642,22
-5,4
-0,2
S&P 500
12861,5
-162,5
-1,2
DAX
22707,2
-111,9
-0,5
NIKKEI 225 (ma reggel)

Főbb devizapiaci árfolyamok
Devizanem

Ma reggel

Devizanem

Ma reggel

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

313,88
269,18
265,06
74,61

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

1,1842
1,1659
112,96
1,1338

Állampapír-piaci benchmark* hozamok
Lejárat

előző napi
(%)

1 napi
változás

3 hó
3 év
5 év
10 év
15 év

-0,01
0,57
1,06
2,05
2,76

0,00
0,00
- 0,03
- 0,08
-0,06

* 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

MKB Bank Napi Hírlevél

ÁGAZATI HÍRBLOKK
ENERGIA
105 NAPELEMES PROJEKT KAPOTT KIEMELT STÁTUSZT – Egy nemrég
megjelent kormányhatározat értelmében 105 napelemes
beruházást nyilvánítottak nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségűvé. A kiemelt státuszt kapott projektek esetében
egyszerűbb és gyorsabb lesz a beruházásokhoz szükséges
közigazgatási eljárások lefolytatása, valamint az engedélyek
megszerzése. Ez létfontosságú a napelemes beruházások
szempontjából, ugyanis a 2016 végén KÁT engedélyt kapott,
körülbelül 2000 beruházás engedélyezése feltehetőleg rendkívül
leterheli az eljáró szerveket, míg a projektek megvalósítására a
KÁT támogatási szerződés szigorú határidőt ír elő. Szintén a
napelemes beruházások megvalósulását segíti egy másik,
nemrégiben megjelent kormányhatározat, amely 46 napelemes
projekt esetében beruházási célterületté nyilvánítja a napelemes
beruházással érintett földrészeket.
Forrás: kozlonyok.hu
ICT
5G-HÁLÓZATOK: 2023-RA 1 MILLIÁRD ELŐFIZETÉS - Az Ericsson
Mobility Report legfrissebb számai szerint 2023-ra havonta 100
Exabyte-ra növekszik a globális mobil adatforgalom mennyisége.
Ez a jelenlegi adatmennyiség nyolcszorosát jelenti. Az Ericsson
jelentése szerint az idei év végére még 5,5 milliárd 4G/LTEelőfizetés lesz világszerte, 2023-ra pedig már a világ
népességének 85%-a ilyen gyors netet használ majd. A
legnagyobb durranást pedig a várhatóan 2019-ben kereskedelmi
forgalomba álló, 2020-tól pedig rohamosan terjedő 5G-hálózatok
jelentik majd: 2023-ra 1 milliárd előfizetéssel.
Forrás: ericsson.com
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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.

