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NAPI HÍRLEVÉL
Pénz- és tőkepiaci összefoglaló
AZ ESMYA KÖRÜLI BIZONYTALANSÁG MIATT CSÚSZHAT A RICHTER
EREDMÉNYPROGNÓZISA - Elképzelhető, hogy a Richter nem
publikálja
februárban
az
idei
évre
vonatkozó
eredményvárakozását,
amennyiben
fennmarad
a
bizonytalanság a cég egyik kulcsfontosságú gyógyszere, az
Esmya körül. Orbán Gábor a cég vezérigazgatója a Reutersnak
adott interjújában hangsúlyozta, hogy az Esmya-t biztonságosnak
tartják, és teljesen kizártnak tartják, hogy a vizsgálatok miatt
visszavonnák a készítményt. A vezérigazgató szerint a vizsgálat
eredményének
kimenetele
nem
lesz
hatással
a
cég
osztalékfizetési politikájára

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

Részvény
BUX*
Mtelekom
MOL
OTP
Richter

záró
árfolyam
39 995
465
3 080
10 940
6 735

napi változás
(Ft)
(%)
145
-2
18
-20
65

3 968
1 166
571
271
214

* A BUX esetében a forgalom a teljes tőzsdei forgalmat jelenti

Külföldi tőzsdeindexek (előző keresk. napi zárás)
napi változás
záró
Részvényindex
árfolyam
(pont)
(%)
25295,87
0,9
220,7
Dow Jones (DJIA)
2743,15
19,2
0,7
S&P 500
13319,6
151,8
1,2
DAX
zárva
NIKKEI 225 (ma reggel)

IPARI ÉS KISKERESKEDELMI ADAT JÖN MA IDEHAZA – A KSH ma
teszi közzé az ipar és a kiskereskedelem novemberi számait, míg
az NGM a decemberi államháztartási folyamatok alakulását
publikálja ma. A kiskereskedelmi forgalom esetében továbbra is
kedvező adatot várunk, hiszen az emelkedő bérek, a
rekordmagas foglalkoztatottság és az alacsony kamatok is a
magasabb lakossági költekezés mellett szólnak. Az EUR/HUF Főbb devizapiaci árfolyamok
kurzus 308,35 körül mozog hétfő reggel..
Devizanem Ma reggel
Devizanem
308,35
EUR/USD
EUR/HUF
ÁTFOGÓ SZABADKERESKEDELMI MEGÁLLAPODÁST KÖTNÉNEK A
263,05
EUR/CHF
CHF/HUF
BRITEK – A brit miniszterelnök vasárnap egy interjúban
256,81
USD/JPY
USD/HUF
megerősítette,
hogy
Nagy-Britannia
„súrlódásmentes,
74,22
GBP/EUR
PLN/HUF
vámmentes” kereskedelmi kapcsolatot kíván kialakítani a 2. körös
tárgyalások alakalmával. Kiemelte, hogy a brit és az uniós
szabályozói környezet jelenleg teljesen azonos, így előnyösebb Állampapír-piaci benchmark* hozamok
előző napi
1 napi
helyzetből indul a szigetország, mint Kanada.
Lejárat

MÁSFÉL ÉVES CSÚCSON A KÍNAI DEVIZATARTALÉKOK SZINTJE – Kína
devizatartaléka 2016 szeptembere óta nem látott szintre nőtt
decemberben (3140 Mrd dollárra nőtt az állomány). A
növekedés nagyobb volt a vártnál, elsősorban a tőkekiáramlás
visszafogását célzó kormányzati intézkedések hatására.

0,36
-0,32
0,59
-0,18
0,97

forgalom
(Ezer darab)

3 hó
3 év
5 év
10 év
15 év

(%)

változás

-0,02
0,48
0,99
1,90
2,50

0,00
- 0,02
- 0,06
- 0,05
-0,13

Ma reggel
1,2007
1,1723
113,26
1,1279

* Indikatív hozam: az elsődleges piaci forgalmazók vételi/eladási

VEGYES AMERIKAI MUNKAERŐ-PAICI ADATOKAT KÖZÖLTEK – A hozamai alapján számolt középérték, amelyen ügylet nem köthető
pénteki riport szerint a foglalkoztatottak száma a várttól (190 ezer)
elmaradva 148 ezer fővel emelkedett decemberben, a
Jegybanki irányadó kamatok (%)
munkanélküliség 4,1%-on stagnált, az átlagos órabérek pedig
jelenlegi MKB prognózis
Jegybank
2018 vége
havi szinten 0,3%-kal, a vártnak megfelelően bővültek a
kamat
0,90
MNB
0,90
novemberi 0,1%-os növekedés után. A dollár a kezdeti felszúrást
1,75-2,0
Fed
1-1,25
követően erősödést mutatott az euróval szemben, az adatok
0,00
EKB
0,00
összességében
nem
változtattak
Fed
kamatemeléssel
kapcsolatos piaci várakozásokon, az idei első szigorító lépést
márciusra árazzák a befektetők. Ma kevés makroadat várható, a
hét második felében jönnek fontosabb makroadatok és veszi
kezdetét az amerikai vállalati gyorsjelentési szezon. Az EUR/USD
kurzus az 1,2010-es szint körül indítja a hetet.
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ÁGAZATI HÍRBLOKK
ICT
KIEMELT BERUHÁZÁS LESZ A MOBILHÁLÓZAT-FEJLESZTÉS –
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé
nyilvánította a magyarországi távközlési szolgáltatók nagy
sebességű mobil hírközlési (4G, 4G+, 5G) hálózatfejlesztési
beruházásait a kormány. A cél, hogy minden eddiginél olcsóbb,
gyorsabb, elérhetőbb és jobb minőségű legyen az internet
Magyarországon. A döntés szabályozási előnyt jelent a
fejlesztésekhez. Az elmúlt két évben Magyarország a vezetékes
internet hálózat alapján az Európai Unió országainak legfejlettebb
első harmadába került, míg a mobil internet hálózat fejlettsége a
világ első öt országa közé sorolta az országot. A beruházások
révén kiépülő 4G mobilhálózat infrastrukturális alapját képezi
majd az 5G mobilhálózatok fejlesztésének is. A digitalizáció jelenti
a következő évtized legnagyobb gazdaságfejlesztési programját.
Emellett halad az állami, a kormányzati célú hálózat, vagyis a
Nemzeti távközlési gerinchálózat (Ntg) fejlesztése, illetve a
Nemzeti információs infrastruktúra fejlesztési program (Niif)
továbbfejlesztése is.
Forrás: vg.hu ; MTI
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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.

