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NAPI HÍRLEVÉL
Pénz- és tőkepiaci összefoglaló
NEM VÁLTOZOTT A HAZAI ALAPKAMAT – Idei utolsó kamatdöntő
ülésén a monetáris feltételeket változatlanul hagyta az MNB. A
közzétett friss gazdasági prognózisok alapján a jegybank a
korábbi előrejelzéshez képest alacsonyabb inflációt vár idénre
(2,3% vs. korábbi 2,2%), emellett javította a jövő évi gazdasági
növekedést (3,9% vs. korábbi 3,7%). Részletek a csütörtökön
megjelenő inflációs jelentésben várhatók. A kamatswap és a
jelzálogkötvény-program részletei a héten érkezhetnek. Az
EUR/HUF kurzus a 313-as szint alatt mozog ma reggel.
ÚJ BELFÖLDI EURÓKÖTVÉNY JÖHET 2018 ELEJÉN – Barcza György,
az ÁKK vezérigazgatója és Varga Mihály, nemzetgazdasági
miniszter ismertette az ÁKK 2018-as finanszírozási tervét. Az
államadósság rátája tovább csökkenhet és a lakosság szerepe a
finanszírozásban továbbra is jelentős maradhat. A devizaadósság
súlya 20%-alá csökkenhet a tervek szerint (a jelenlegi 22%-ról): 2,3
Mrd euró devizalejárat mellett 1 Mrd eurós kibocsátást terveznek.
Emellett az ÁKK új belföldi eurókötvény kibocsátását is tervezi
2018. első negyedévben, amelyet a forint államkötvény
aukcióhoz hasonló rendszerben bocsát majd ki.
5% FELETTI TULAJDONOS A RICHTERNÉL – A világ legnagyobb
alapkezelője, a BlackRock részesedése 5,16 %-ra emelkedett a
Richter részvényeit tekintve december 14-én. A BlackRock nem
számít új szereplőnek a Richter vonatkozásában, ugyanis 2010ben és 2012-ben több alkalommal lépte át az 5%-os küszöböt a
pakettjének mérete.
AZ NMHH SZABÁLYOZTA A MAGYAR TELEKOM NAGYKERESKEDELMI
HÁLÓZATHASZNÁLATÁT – A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
(NMHH) két határozatot hozott a Magyar Telekom hálózatának
más szolgáltatókkal való megosztása (hurokátengedés), illetve az
azzal kapcsolatos költségszámítás tekintetében. A bejelentések
nem jelentenek újdonságot a Magyar Telekom szempontjából,
összességében a működésre nézve semleges hatással bírnak.
MÉG EGY SZAVAZÁS SZÜKSÉGES AZ AMERIKAI ADÓREFORMRÓL –
Az amerikai képviselőház tegnap, míg a szenátus ma kora
hajnalban megszavazta az adóreformot, de a szövegezésben
végrehajtott pontosítások miatt ma újra kell a tervezetről szavazni
a képviselőházban, mielőtt az amerikai elnök elé kerülhet. A
dollárt támogatta a szavazáshoz kapcsolódó optimizmus, de a
dollár piacon visszafogott mozgások várhatók a japán jegybank
ma kezdődő kamatdöntő ülése előtt. Továbbá a német
kötvényhozamok megugrása az euró menetelésének segített, az
EUR/USD kurzus az 1,1840-es szint körül mozog.
EU-S BANKOK AZONOS FELTÉTELEKKEL MŰKÖDHETNEK NAGY BRITANNIÁBAN - Piaci hírek szerint a Bank of England ma teszi
közzé azt a tervezetet, amely az EU-s kereskedelmi bankoknak
lehetővé teszi, hogy a brit kilépést követően is a jelenlegi
feltételek szerint működhessenek Nagy-Britanniában.
www.mkb.hu

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

Részvény
BUX*
Mtelekom
MOL
OTP
Richter

napi változás
(Ft)
(%)

záró
árfolyam
38 807
462
2 975
10 450
6 722

63
0
25
-125
122

forgalom
(Ezer darab)

0,16
0,00
0,85
-1,18
1,85

5 483
643
455
342
289

* A BUX esetében a forgalom a teljes tőzsdei forgalmat jelenti

Külföldi tőzsdeindexek (előző keresk. napi zárás)
napi változás
záró
Részvényindex
árfolyam
(pont)
(%)
24754,75
-0,2
-37,5
Dow Jones (DJIA)
2681,47
-8,7
-0,3
S&P 500
13215,8
-96,5
-0,7
DAX
22891,7
23,7
0,1
NIKKEI 225 (ma reggel)

Főbb devizapiaci árfolyamok
Devizanem

Ma reggel

Devizanem

Ma reggel

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

312,90
268,40
264,37
74,44

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

1,1836
1,1659
113,02
1,1317

Állampapír-piaci benchmark* hozamok
Lejárat

előző napi
(%)

1 napi
változás

3 hó
3 év
5 év
10 év
15 év

0,00
0,53
1,06
2,01
2,72

0,01
- 0,03
- 0,04
- 0,05
-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
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ÁGAZATI HÍRBLOKK
ICT
AZ IPAR 4.0 PÉLDAMUTATÓ GYÁRAI - Az "Ipar 4.0 Mintagyár Projekt"
legutóbbi sajtóeseményén bemutatkoztak azok a Mintagyárak,
amelyek Magyarországon élen járnak az Ipar 4.0 technológiák
alkalmazásában. A kiválasztott öt gyár jövőbeni feladata, hogy a
magyarországi,
feldolgozóiparban
tevékenykedő
kkv-kkal
megismertessék az ipar 4.0 innovatív megoldásait, szemléltessék,
hogy az új üzleti folyamatokból milyen előnyökre számíthatnak. A
Mintagyár címet végül a következő vállalkozások nyerték el:
Festo-AM Kft., Roto Elzett Certa Vasalatgyártó és Kereskedelmi
Kft., Eltec Holding Kft., Continental Automotive Hungary Kft,
Macher Gépészeti és Elektronikai Zrt. A kkv-k Ipar 4.0 fókuszú
felkészítésének indokoltságát az adja, hogy az internet alapú
gazdaság ipartörténeti léptekkel mérhető, valóban forradalmi
változásokat indukál, amely során az informatika és a klasszikus
ipar összeolvadása történik.
Forrás: computerworld.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.

