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NAPI HÍRLEVÉL
Pénz- és tőkepiaci összefoglaló
3,8%-RA MÉRSÉKLŐDÖTT A MUNKANÉLKÜLISÉGI RÁTA IDEHAZA - A
2017. szeptember–novemberi időszakban a munkanélküliségi ráta
0,7
százalékponttal,
3,8%-ra
csökkent.
Ugyanebben
az
időszakban a foglalkoztatottak átlagos száma 36 ezer fővel volt
több, mint egy évvel korábban, így a 15-64 évesek foglalkoztatási
rátája 68,8%-ra emelkedett. Varga Mihály, Nemzetgazdasági
miniszter tegnap a megjelent adatok kapcsán arról beszélt, hogy
folytatni kell a szakképzési- és felnőttképzési rendszer átalakítását,
bővíteni kell a munkaerő-mobilitást ösztönző támogatási
programokat és ösztönözni kell a technológiai fejlesztéseket.
CSÖKKENT A NETTÓ FINANSZÍROZÁSI KÉPESSÉG IDEHAZA - 2017
harmadik negyedévében a nettó finanszírozási képesség a GDP
5,2%-ára mérséklődött (vs. 6% 2017. második negyedévben).
Emögött részben az élénk belföldi kereslet importhatása áll
(nagyrészt beruházások magas importtartalma), ami a folyó
fizetési mérleg többletét csökkentette. Emellett a GDP-arányos
bruttó külső adósságmutató 2 százalékponttal, 63,8%-ra
mérséklődött az MNB Fizetési mérleg jelentése szerint. Az EUR/HUF
kurzus 308,25 körül mozog ma reggel.
TŐKÉT EMELT AZ OTP A SZERB LEÁNYBANKJÁNÁL - A szerb
cégbíróság bejegyezte az OTP szerb leánybankjánál történt
tőkeemelést. A jegyzett tőke összege 16,7 Mrd dinárról 31,6 Mrd
dinárra emelkedett. Az OTP bank tulajdoni részesedése jelenleg
99,04%. Az OTP Szerbia piaci részesedése 6 % feletti a
mérlegfőösszeg alapján, a bank szerbiai növekedése még nem
ért véget, az OTP további akvizíciókra is készen áll.
A FÉL3-AS AMERIKAI ADATOKRA FÓKUSZÁLNAK A BEFEKTETŐK –
Délelőtt az eurózóna előzetes decemberi inflációs adatai kisebb
mérséklődésről szólhatnak; a figyelem középpontjába a délutáni
fél 3-as amerikai munkaerő-piaci riport kerül. Az amerikai
foglalkoztatottság
decemberi
bővülése
kismértékben
elmaradhat a novemberi növekedéstől a piaci várakozások
szerint (198 ezer vs. 228 ezer fő), de érdemes figyelni a bérek
alakulását is az inflációs trendek miatt. Tegnap vegyes adatokat
publikáltak
a
tengerentúlon,
míg
a
magánszektor
foglalkoztatottsága 9 hónapja nem látott szintre emelkedett, a
Markit szolgáltatóipari BMI adata 7 hónapja nem látott gyenge
szintre mérséklődött. Az EUR/USD kurzus 1,2060 körül mozog ma
reggel, három hónapja nem látott magasság közelében. A dollár
az 1,20-as szint alatt fejezheti be a hetet, amennyiben az
eurózónából visszafogott inflációs adatot s a tengerentúlon
magasabb béradatot publikálnak.
INDULNAK HÉTVÉGÉN A NÉMET KOALÍCIÓS EGYEZTETÉSEK - Január
7. és 12. között kerül megrendezésre a CDU/CSU egyeztetése a
szociáldemokratákkal (SPD) a nagykoalíció folytatásának
lehetőségeiről, a konkrét tárgyalások csak január 22-től
indulhatnak meg az előzetes egyeztetések sikere esetén is, az SPD
rendkívüli kongresszusi döntését (jan.21.) követően.
www.mkb.hu

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

Részvény
BUX*
Mtelekom
MOL
OTP
Richter

napi változás
(Ft)
(%)

záró
árfolyam
39 850
467
3 062
10 960
6 670

246
7
16
120
-35

0,62
1,41
0,53
1,11
-0,52

forgalom
(Ezer darab)
4 346
1 732
803
583
255

* A BUX esetében a forgalom a teljes tőzsdei forgalmat jelenti

Külföldi tőzsdeindexek (előző keresk. napi zárás)
napi változás
záró
Részvényindex
árfolyam
(pont)
(%)
25075,13
0,6
152,5
Dow Jones (DJIA)
2723,99
10,9
0,4
S&P 500
13167,9
189,7
1,5
DAX
23714,5
208,2
0,9
NIKKEI 225 (ma reggel)

Főbb devizapiaci árfolyamok
Devizanem

Ma reggel

Devizanem

Ma reggel

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

308,22
261,88
255,48
74,35

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

1,2064
1,1770
113,07
1,1236

Állampapír-piaci benchmark* hozamok
Lejárat

előző napi
(%)

1 napi
változás

3 hó
3 év
5 év
10 év
15 év

-0,02
0,50
1,05
1,95
2,63

0,00
- 0,02
- 0,05
- 0,08
-0,07

* 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
ICT
AZ ÖSSZES INTEL PROCESSZORBAN DURVA BIZTONSÁGI HIBA VAN Szerdán két olyan biztonsági rés meglétét fedték fel, amelyek
lehetővé teszik, hogy hekkerek érzékeny információkat
tulajdonítsanak el szinte bármilyen korszerű számítástechnikai
eszközről, amely az Intel, az AMD vagy az ARM processzorgyártó
cégek chipjeit tartalmazza. Az egyik hiba kifejezetten az Intel
chipjeiben fordul elő, a másik viszont minden laptopot, asztali
számítógépet,
okostelefont,
tabletet
és
internetszervert
érint. Mindkét sebezhetőséget a Google Project Zero biztonsági
szakemberei tárták fel. Az Intel és az ARM vezetői azt állítják, hogy
nem konstrukciós hibáról van szó, és a felhasználók kijavíthatják,
ha letöltenek egy javítást és frissítik az operációs rendszereiket, de
a javítás potenciálisan komoly lassulást okozhat majd az érintett
gépeknél.
Forrás: bloomberg.com; napi.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.

