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Pénz- és tőkepiaci összefoglaló
YELLENRE FIGYELNEK MA A BEFEKTETŐK – Az amerikai jegybanki
szerepet betöltő Fed 25 bázispontos kamatemelést jelenthet be
ma este, a piaci várakozásoknak megfelelően. Janet Yellen 4
éves
Fed-elnöki
mandátuma
utolsó
negyedéves
sajtótájékoztatóját tartja, amit nagy várakozás előz meg. A Fed
friss gazdasági prognózist is közöl, amelyben először adnak
becslést a 2020-as évre. Kiemelt figyelem övezi a Fed
kamatpálya előrejelzését, amely korábban 3 szigorítást jelzett
2018-ban, hosszabb távon azonban lefelé módosították a
kamatemelések lehetőségét (2,8% vs. előző 3%). A piac továbbra
is legfeljebb két szigorító lépést áraz 2018-ban, ugyanakkor
elmondható, hogy az adóreformokkal kapcsolatos várakozások
mellett a 2018. márciusi kamatemelés esélye is megnőtt. A dollár
a kamatdöntő ülés előtt 3 hete nem látott erős szintek közelében
mozog az euróval (1,1750) és 4 hetes csúcson a jennel szemben
(113,50). A ma várható novemberi inflációs adatok is a
kamatemelés mellett szólhatnak, a várakozások szerint az
októberinél magasabb rátát publikálnak.
MÁR A HÉTEN BEJELENTHETIK A DISNEY-FOX MEGAÜGYLETET –
Korábban beszámoltunk róla, hogy a Disney megveszi a 20th
Century Fox filmstúdió, kábeles (pl.: National Geographic),
stream részlegét (Hulu) és nemzetközi eszközeti (pl.: Sky, Star
India), ugyanakkor a Fox News és a Fox Sportsot nem. Az ügylet
eredményeképpen az eddigi hat nagy mozi stúdió (Big Six) ötre
csökkenhet, és sokkal valószínűbb, hogy a Disney felhagy a Fox
eddigi sok filmet kevesebb árbevételért elvével és inkább
jelentős
hasznot
hozó,
de
kevesebb
„blockbusterre”
koncentrálhat, ahogy azt a saját stúdiójában eddig is tette.
MOZGALMAS NAPJAI VANNAK A BRIT FONTNAK - Ugyan a
fogyasztói árak 3,1%-kal emelkedtek éves viszonylatban a
szigetországban, ami új közel 6 éves csúcsszintet jelent, a várt
feletti adatok csak átmenetileg erősítették a fontot tegnap. A
várakozások szerint az idei negyedik negyedévben tetőzhetett az
infláció, az elmúlt hónapokban látott jegybanki cél feletti
inflációs mutatók alakulásában a font gyengülésnek is szerepe
volt. A friss adatok a brit jegybank kamatpolitikájára érdemben
nem hatnak azután, hogy novemberben meglépték a
kamatemelést, a piac a következő 6-12 hónapban sem áraz
szigorító lépést. Ma brit foglalkoztatási és munkanélküliségi
adatok jönnek, de a figyelem már a holnap kezdődő EU-csúcsra
irányul, ahol döntés születhet a Brexit tárgyalások második
szakaszba léptetéséről. Az EUR/GBP árfolyam 0,8820 körül mozog.
IPARI RÉSZLETES ADATOKAT KÖZÖL A KSH – Az októberi ipari
termelés hátterét ismerhetjük meg, az előzetes adat kedvező,
7,6%-os éves szintű növekedésről szólt. Az ipar jó teljesítményét a
tavalyi alacsony bázis mellett az európai konjunktúra is segíthette.
Az EUR/HUF kurzus 313,80 körül mozog ma reggel.
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BÉT „blue chip” részvények (előző keresk. nap, zárás)

Részvény
BUX*
Mtelekom
MOL
OTP
Richter

napi változás
(Ft)
(%)

záró
árfolyam
38 018
467
2 935
10 280
6 400

443
-2
10
245
0

forgalom
(Ezer darab)

1,18
-0,43
0,34
2,44
0,00

4 802
762
1 178
506
270

* A BUX esetében a forgalom a teljes tőzsdei forgalmat jelenti

Külföldi tőzsdeindexek (előző keresk. napi zárás)
napi változás
záró
Részvényindex
árfolyam
(pont)
(%)
24504,8
0,5
118,8
Dow Jones (DJIA)
2664,11
4,1
0,2
S&P 500
13183,5
59,9
0,5
DAX
22758,1
-108,1
-0,5
NIKKEI 225 (ma reggel)

Főbb devizapiaci árfolyamok
Devizanem

Ma reggel

Devizanem

Ma reggel

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

313,80
269,54
266,92
74,53

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

1,1755
1,1642
113,40
1,1337

Állampapír-piaci benchmark* hozamok
Lejárat

előző napi
(%)

1 napi
változás

3 hó
3 év
5 év
10 év
15 év

0,00
0,59
1,13
2,13
2,84

0,00
0,00
0,02
0,04
0,01

* 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
ICT
CSÖKKENHETNEK AZ SSD-ÁRAK - A TrendForce piackutatása
szerint 2018. első negyedévében csökkenni fog a NANDflashmemóriák ára. Ennek következtében az ilyen memóriákat
használó
eszközök,
például
az
SSD-meghajtók
és
a
memóriakártyák árának a mérséklődése is várható. Ennek oka az,
hogy az esztendő első felében hosszú idő után először fogja
meghaladni a kínálat a keresletet, mivel újabb gyártósorokon
indult el a termelés, de az erős kereslet miatt csak néhány
hónapra csökkennek az árak.
Forrás: press.trendforce.com
KERESKEDELEM ÉS FOGYASZTÁSI CIKKEK
BAJBAN AZ IKEA NAGY VERSENYTÁRSA – A világ második
legnagyobb bútorgyártó csoportja, a német és dél-afrikai hátterű
Steinhoff könyvelési problémákra hívta fel a figyelmet, és a
részvényárfolyam zuhanása alapján nagyrészt elvesztette
befektetői bizalmát. A csoport több mint 32 milliárd dolláros
eszközértékének egyötöde kérdőjeleződött meg. A cégcsoport
jövője is kérdésessé vált, de 32 országban több mint 130 ezer
alkalmazottat
foglalkoztatnak,
így
remélhetőleg
születik
megoldás, és tisztázódik a jelenleg megbízhatatlannak tűnő
pénzügyi helyzet. A vállalatcsoport tőzsdei bevezetése 2015-ben
zajlott, és sokan azt gyanítják, hogy a jelenleg is tulajdonrésszel
bíró menedzsment már akkor is tudott a számviteli trükkökről, így
azok feltárásában és javításában nem tud majd hitelesen fellépni.
Forrás: Handelsblatt Global
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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.

