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NAPI HÍRLEVÉL
Pénz- és tőkepiaci összefoglaló
DEFICITTEL ZÁRTA 2017. HARMADIK NEGYEDÉVÉT A KORMÁNYZAT A kormányzati szektor 0,5%-os GDP-arányos hiánnyal zárta 2017.
első három negyedévét. 2016 azonos időszakához képest az
egyenleg 301,0 Mrd Ft-tal, GDP-arányosan 1,1 százalékponttal
romlott. A részletek szerint bevételi oldalon az év első három
negyedévében közel 20%-kal több uniós támogatás érkezett
Brüsszelből éves alapon. A 2017-re vonatkozó egész éves
kormányzati szektor egyenleget idén április 4-én ismerhetjük meg.
Ma foglalkoztatottsági és munkanélküliségi statisztikát közöl a KSH.
ERŐSÖDÖTT A KOCKÁZATVÁLLALÁSI KEDV – Az amerikai
részvénypiacok új csúcson zártak, s az ünnepek után visszatértek
a japán befektetők is, az ázsiai piacok is a zöld tartományban
mozognak.
Tegnap
támogatták
a dollárt
a kedvező
makroadatok (ISM feldolgozóipari BMI, építőipari kiadások), de a
Fed decemberi kamatdöntő üléséről szóló jegyzőkönyv is, amely
további fokozatos kamatemeléseket vetít előre a tengerentúlon,
bár az inflációs és a pénzügyi stabilitási kockázatok miatt nem
egységesek a döntéshozók. Ma a szolgáltatóipari BMI adatok
mellett az amerikai magánszektor foglalkoztatási adatait
publikálják, amit kiemelten figyelhetnek a befektetők a holnapi
átfogó munkaerő-piaci adatok előtt. Az EUR/USD kurzus 1,2030
körül mozog ma reggel.
A BRITEK A TPP FELÉ NYITNAK – Piaci hírek szerint Nagy-Britannia
informális tárgyalásokat kezdett a Csendes-óceáni Partnerségi
Megállapodás (TPP) szabadkereskedelmi övezet esetleges
csatlakozásáról, amelyből az Egyesült Államok egy éve kilépett.
Ha sikerülne a megállapodást tető alá hozni, akkor NagyBritannia lenne az első olyan TPP-tag, amely nem határos a
Csendes-óceánnal vagy a Dél-kínai-tengerrel.
61 DOLLÁR FÖLÖTT AZ OLAJ ÁRA – Az amerikai olaj hordónkénti
ára 61 dollár fölött jár, ami 2015 tavasza óta nem látott magas
szint. Az iráni politikai kockázatok erősödése kihathat az
olajárakra (3. legnagyobb OPEC kitermelő). Ma a tengerentúlon
a heti olajkészlet adatokat ismertetik, az elmúlt napok hideg
időjárása mellett rövid távon erősödhetett a kereslet is.
TOVÁBBRA IS DÖCÖGŐS A TESLA MODEL 3 GYÁRTÁSA – A tegnapi
napon ismertette a cég a 2017-es és a negyedik negyedév
értékesítési adatait. Optimizmusra adhatott volna okot, hogy a
társaság által előre jelzett, 2017-es 100 ezer darab értékesítést
sikeresen abszolválta (101300 darab lett összesen, amely 33%-os
növekedés). Azonban a 2017 negyedik negyedéves értékesítési
adatok az egy évvel korábbihoz képest 1%-kal csökkentek, ami a
cég szerint a munkaerő átallokálásnak köszönhető, ugyanis a
Model 3 gyártása továbbra sem pörgött fel, hiszen abból 2425
darab készült. Az első 5 ezer darabos negyedévet valószínűleg
2018 második negyedévében láthatjuk, vagyis a menedzsment a
Model 3 értékesítési célját újabb egy negyedévvel tolta ki.
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BÉT „blue chip” részvények (előző keresk. nap, zárás)

Részvény
BUX*
Mtelekom
MOL
OTP
Richter

napi változás
(Ft)
(%)

záró
árfolyam
39 604
460
3 046
10 840
6 705

161
2
18
40
35

0,41
0,44
0,59
0,37
0,52

forgalom
(Ezer darab)
2 349
690
368
181
257

* A BUX esetében a forgalom a teljes tőzsdei forgalmat jelenti

Külföldi tőzsdeindexek (előző keresk. napi zárás)
napi változás
záró
Részvényindex
árfolyam
(pont)
(%)
24922,68
0,4
98,7
Dow Jones (DJIA)
2713,06
17,3
0,6
S&P 500
12978,2
106,8
0,8
DAX
23506,3
741,4
3,3
NIKKEI 225 (ma reggel)

Főbb devizapiaci árfolyamok
Devizanem

Ma reggel

Devizanem

Ma reggel

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

308,54
262,57
256,49
74,38

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

1,2029
1,1751
112,55
1,1243

Állampapír-piaci benchmark* hozamok
Lejárat

előző napi
(%)

1 napi
változás

3 hó
3 év
5 év
10 év
15 év

-0,02
0,52
1,10
2,03
2,70

0,00
0,00
- 0,01
- 0,01
-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
2018 vége
kamat
0,90
MNB
0,90
1,75-2,0
Fed
1-1,25
0,00
EKB
0,00
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ÁGAZATI HÍRBLOKK
LOGISZTIKA
BKK ÚJ METRÓ - Nem lesz új metró a fővárosban, de a gödöllői
HÉV és a 2-es metró összekötése után épülhet egy szárnyvonal a
XVII. kerület városközpontjába, ha az EU is támogatja. A BKK 5
milliárd forint értékben tendereztette 2016-ban a nyolc éven át
tartó tervezési munkát, ami már magába foglalta a XVII.
kerületbe leágazó szárnyvonala. A tervezők 123-127 milliárd
forintra becsülik a kivitelezés költségét. A projekt további sorsa
részben a kormánytól, részben az EU-tól függ, mert a főváros a
2021 utáni ciklus legnagyobb budapesti projektjeként szeretne
támogatást kapni az építéshez.
Forrás: vg.hu ; nepszava.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.
7. A kiadvány kiadása időpontjában érvényes. További részletek: www.mkb.hu, ügyletek előtti tájékoztatásról szóló
Hirdetményben.

