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NAPI HÍRLEVÉL
Pénz- és tőkepiaci összefoglaló
ÚJ TÖRTÉNELMI CSÚCSON A GKI KONJUNKTÚRAINDEXE – A hazai
gazdasági kilátások tekintetében biztató adatok jelentek meg, a
részindexek közül a fogyasztói várakozások markáns megugrással,
2002 óta nem látott szintre emelkedtek, az üzleti várakozások is új
rekord szintet értek el decemberben. Ami a hazai ágazatokat
illeti, az ipari és építőipari bizalmi index is soha nem látott szinteket
ért el, a szolgáltató vállalatok várakozása pedig csúcsközelben
maradt, minden ágazatban erősödött a foglalkoztatási szándék.
ERŐS SZÁMOK JÖTTEK A HAZAI ÉPÍTŐIPARBÓL - Októberben a
hazai építőipari termelés volumene 38,1%-kal haladta meg az
egy évvel korábbi szintet. A jelentős növekedéshez hozzájárult a
tavalyi alacsony bázis és az ágazatra jellemző kedvező
környezet. Ma a kiskereskedelmi forgalom októberi részletes
adatait publikálja a statisztikai hivatal, de a hét kiemelt
eseménye az MNB idei utolsó kamatdöntő ülése lesz, kedden; a
jegybank friss negyedéves gazdasági prognózist is közöl.
MEGKEZDTÜK AZ ALTEO ÉS A MASTERPLAST KÖVETÉSÉT – a BÉT
piacfejlesztési program keretében: az Alteot felülsúlyozásra
javasoljuk, 823 forintos célárral, míg a Masterplast esetében
célárunk 775 forint, vételi ajánlás mellett.
A MOL 750 MILLIÓ EUR ÖSSZEGŰ RULÍROZÓ HITELSZERZŐDÉST
KÖTÖTT – A hazai olajtársaság december 15-i bejelentése szerint
a szerződés kiváltja az eredetileg 1 Mrd eurós, 2011-ben
megkötött rulírozó hitelszerződés 561 millió eurós részét. A kedvező
hitelpiaci környezet is lehetőséget biztosított a hitelkeret
összegének növelésére. A hitelszerződés 5 éves futamidejű és 1-1
évvel meghosszabbítható, versenyképes finanszírozási feltételeket
biztosít a MOL számára, az új hitelkeret pedig javítja a MOLcsoport pénzügyi profilját és likviditási pozícióját.
A HÉT ELSŐ FELÉBEN FÓKUSZBAN AZ AMERIKAI ADÓREFORM –
Pénteken támogatta a dollárt és a befektetői hangulatot is, hogy
a republikánusok bemutatták az egységes adóreform tervezetet,
amelyről a napokban szavaznak is (szenátusban várhatóan
kedden, a képviselőházban várhatóan szerdán). A dollár piacán
addig maradhat a kivárás, fontosabb makroadatokat a hét
második felében publikálnak a tengerentúlon. Az EUR/USD kurzus
1,1760 körül mozog ma reggel.
ÚJ SZINTEN A BREXIT-TÁRGYALÁSOK, GYENGÜLT A FONT - Az
Európai Tanács december 15-én úgy határozott, hogy a Brexit
tárgyalások első szakaszában elért előrelépés elegendő ahhoz,
hogy az EU és Nagy-Britannia a tárgyalások második szakaszába
lépjen, amely az átmenet kérdésével és a leendő viszonyrendszer
keretével foglalkozik majd. A font pénteken 1% felett gyengült az
euróval szemben, ma 0,8820 körül jár az EUR/GBP árfolyam, a
tárgyalásokhoz köthető bizonytalanság mellett sérülékeny
maradhat a brit fizetőeszköz. Theresa May a keddi kormányülés
keretében határozhatja a meg a jövőbeli kereskedelmi
kapcsolatokat is.
www.mkb.hu

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

Részvény
BUX*
Mtelekom
MOL
OTP
Richter

napi változás
(Ft)
(%)

záró
árfolyam
38 657
463
3 010
10 485
6 436

41
1
-39
100
26

forgalom
(Ezer darab)

0,11
0,22
-1,28
0,96
0,41

8 379
1 911
1 565
676
601

* A BUX esetében a forgalom a teljes tőzsdei forgalmat jelenti

Külföldi tőzsdeindexek (előző keresk. napi zárás)
napi változás
záró
Részvényindex
árfolyam
(pont)
(%)
24651,74
0,6
143,1
Dow Jones (DJIA)
2675,81
23,8
0,9
S&P 500
13103,6
35,5
0,3
DAX
22901,8
348,6
1,5
NIKKEI 225 (ma reggel)

Főbb devizapiaci árfolyamok
Devizanem

Ma reggel

Devizanem

Ma reggel

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

313,92
269,52
266,88
74,58

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

1,1763
1,1648
112,73
1,1342

Állampapír-piaci benchmark* hozamok
Lejárat

előző napi
(%)

1 napi
változás

3 hó
3 év
5 év
10 év
15 év

-0,01
0,58
1,14
2,12
2,84

- 0,01
- 0,02
- 0,02
- 0,03
-0,03

* 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
ELTÖRÖLTE A NETSEMLEGESSÉGET BIZTOSÍTÓ ELŐÍRÁSOKAT AZ USA 2015 februárjában fogadták el a netsemlegességet szavatolni
hivatott szigorú szabályokat, amelyek megtiltják a szélessávú
internet szolgáltatóknak, hogy leállítsák vagy lassítsák a
hozzáférést tartalmakhoz, vagy fizetség ellenében egyes
tartalomszolgáltatókat olyan előnyben részesítsenek, amelynek
eredményeként azok szolgáltatásai másokénál gyorsabban
juthatnának el a fogyasztóhoz. Ha nincs olyan szabály, ami
kimondja a netsemlegességet, akkor viszont megtehetik az
internetszolgálatók, hogy amelyik vállalat fizet nekik, annak a
weboldalát gyorsabban érik el majd az előfizetők, amelyik
vállalat nem tud fizetni, azét pedig lassabban tudják majd
használni. A netsemlegesség amerikai eltörlése világszerte
érezhető következményekkel járhat.
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.

