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Pénz- és tőkepiaci összefoglaló
NYILVÁNOS KONZULTÁCIÓ A HAZAI FINTECH SZABÁLYOZÁSRÓL –
Az MNB 2017 második felében átfogó felmérést végzett a fintech
innovációkkal kapcsolatos vélemények megismerése céljából,
most ezzel kapcsolatban indít nyilvános konzultációt. Az MNB
szerint egy ún. szabályozói „tesztpálya” („Regulatory Sandbox”)
bevezetése
a
kockázatok
kordában
tartása
mellett
ösztönözhetné a FinTech innovációk alkalmazását és terjedését.
LEHETNE MÉG TÖBB ADÓCSÖKKENTÉS – Parragh László, a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara elnöke szerint van tér a
költségvetésben. Szerinte a költségvetés jó helyzete lehetővé
tenné, hogy még több állami bevételről mondjon le az állam a
bérfejlesztés javára. Hozzátette, 2018-ban a tartós gazdasági
növekedés alapjait kell lerakni a fenntarthatóság érdekében.
MEGINDULT A MOL ÉSZAKI-TENGERI KŐOLAJTERMELÉSE – Az
olajipari vállalat tájékoztatása szerint a MOL és partnerei
megkezdték a kőolajtermelést a Catcher területen 2017.
december 23-án. A következő hónapokban a termelés
várhatóan több fázisban növekszik majd a Catcher, Varadero és
Burgman mezőkön. A MOL-csoport 20%-os részesedéssel
rendelkezik a Catcher projektben, partnerei a Premier Oil (50%,
operátor), a Cairn (20%) és a Dyas (10%).
JÓL ALAKULT A KÜLKERESKEDELMÜNK OKTÓBERBEN – 2017.
októberben az export értéke 12%-kal, míg az importé 17%-kal nőtt
éves alapon idehaza. A részletek alapján a belső kereslet
élénkülésének, a fogyasztás gyorsulásának és a beruházások
emelkedésének importnövelő hatását részben ellensúlyozza az
erős külső kereslet, valamint a növekvő exportkapacitások.
AZ AMERIKAI TŐZSDÉK TÖBBSÉGE TEGNAP PIROSBAN ZÁRT –
alacsony kereskedési forgalom mellett. Piaci pletykák szerint az
Apple akár 40%-kal is visszavághatja az IPhone X eladására
vonatkozó negyedéves prognózisát. A hír hatására az Apple és
beszállítóinak árfolyama is esett. A Mastercard jelentése szerint a
karácsonyi időszakban (nov 1. – dec. 24.) az amerikai lakosság
éves alapon 4,9%-kal költött többet, ami 2011 óta nem látott
növekedés a Mastercard statisztikája szerint. Az EUR/USD kurzus
ma 1,1880 körül mozog, délután az amerikai fogyasztói bizalmi
index decemberi számait publikálják.
60 DOLLÁR FÖLÖTT JÁRT AZ OLAJ – Az amerikai olaj ára tegnap 60
dollár fölé emelkedett, amely 2015 közepe óta nem látott
magasság. A tegnapi emelkedést nagyrészt a Líbiában történt
olajvezeték-robbanásról szóló hír támogatta.
JELENTŐSEN DRÁGULHAT AZ ÉLET NAGY-BRITANNIÁBAN A KILÉPÉST
KÖVETŐEN – A Brit Kiskereskedelmi Szövetség (BRC) szerint
alapvető fontosságú importtermékek jelentős drágulásához
vezethet, ha Nagy-Britannia a brit EU-tagság megszűnésének
napjáig nem tud kétoldalú kereskedelmi megállapodásokat kötni
azzal a többtucatnyi külső partnergazdasággal, amelyekkel az
Európai Unió teljes jogú tagjaként jelenleg vámmentesen vagy
nagyon alacsony vámokkal kereskedik.
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BÉT „blue chip” részvények (dec.22., zárás)

Részvény
BUX*
Mtelekom
MOL
OTP
Richter

napi változás
(Ft)
(%)

záró
árfolyam
39 028
460
2 975
10 550
6 806

-113
-2
5
-70
-21

forgalom
(Ezer darab)

-0,29
-0,43
0,17
-0,66
-0,31

2 663
805
181
224
264

* A BUX esetében a forgalom a teljes tőzsdei forgalmat jelenti

Külföldi tőzsdeindexek (előző keresk. napi zárás)
napi változás
záró
Részvényindex
árfolyam
(pont)
(%)
24746,21
0,0
-7,9
Dow Jones (DJIA)
2680,5
-2,8
-0,1
S&P 500
zárva
zárva
zárva
DAX
22911,2
18,5
0,1
NIKKEI 225 (ma reggel)

Főbb devizapiaci árfolyamok
Devizanem

Ma reggel

Devizanem

Ma reggel

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

311,80
265,43
262,49
74,25

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

1,1879
1,1746
113,21
1,1266

Állampapír-piaci benchmark* hozamok, dec.22.
Lejárat

előző napi
(%)

1 napi
változás

3 hó
3 év
5 év
10 év
15 év

-0,02
0,51
1,10
2,04
2,74

0,00
0,00
0,00
0,00
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
ENERGIA
MEGHOSSZABBÍTOTTÁK A RÉGI PAKSI BLOKKOK ÜZEMIDEJÉT – Az
Országos Atomenergia Hivatal jóváhagyta az MVM Paksi
Atomerőmű Zrt. üzemidőn túli üzemeltetésre vonatkozó
engedélykérelmét. Ennek köszönhetően mind a négy régi paksi
blokk folytathatja a villamosenergia termelést a következő
években. A mintegy 2000 MW beépített teljesítőképességgel
üzemelő régi egységek előreláthatólag 2032-2037 között kerülnek
majd végleg leállításra. A tervek szerint ekkorra az új, Paks 2
blokkok már a teljes, 2400 MW kapacitással fognak működni,
tehát teljes egészében pótolják a régi paksi egységek leállásából
fakadó hiányt.
Forrás: haea.gov.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.

