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NAPI HÍRLEVÉL
Pénz- és tőkepiaci összefoglaló
JÓ KISKERESKEDELMI ÉS IPARI ADAT ÉRKEZETT IDEHAZA - 2017
novemberben éves szinten 6,4%-al emelkedett a kiskereskedelmi
forgalom volumene, a bővülést továbbra is támogatja a kedvező
fogyasztói bizalom. Az ipari termelés novemberben 3,4%-kal nőtt
éves alapon. 2018-ban az új kapacitások üzembe helyezésével
tovább javulhat az ipari termelés dinamikája.
KEDVEZŐBB LETT A 2017-ES HIÁNY IS - Banai Péter Benő, az NGM
államháztartásért felelős államtitkár tájékoztatása szerint a hazai
államháztartás GDP-arányos hiánya a GDP 2%-a körül
alakulhatott 2017-ben, amely kedvezőbb a várt 2,4%-os célnál;
az államadósság tekintetében 1,5 százalékpontos a csökkenés
mértéke. Tegnap friss havi statisztikát is publikált az NGM, eszerint
a központi költségvetés pénzforgalmi hiánya 1973,9 Mrd Ft-ot tett
ki (GDP 5,1%-a), amelynek hátterében az EU-s programok jelentős
előfinanszírozása áll.
TŐKÉT EMELT AZ OTP A SZLOVÁK LEÁNYÁNÁL - A szlovák
cégbíróság bejegyezte az OTP Bank szlovák leánybankjánál
történt tőkeemelést. A jegyzett tőke összege 88,54 millió euróról
111,58 millió euróra változott. Az OTP Bank tulajdoni részesedése
jelenleg 99,58%.
ELŐZETES NEGYEDÉVES SZÁMOK ÉRKEZTEK A DUNA HOUSE-TÓL - A
Duna House Cégcsoport hiteltevékenysége tovább növekedett
a negyedik negyedévben: 54,6%-os bővülést ért el a 2016
negyedik negyedévéhez képest, így 18,4 Mrd Ft összértékű hitelt
sikerült közvetítenie. A lengyel leány rekord bővülést ért el, 67,3%kal haladta meg az egy évvel korábban elért számokat. Az év
egészét
tekintve
az
ingatlanközvetítő
hálózat
11%-os
növekedéssel 8,6 Mrd Ft jutalékbevételt generált.
1,20 ALATT MOZOG AZ EUR/USD KURZUS – A friss német
makroadatok kedvező év végi GDP-növekedést vetítenek előre:
az ipari termelés közel kétszeresen, míg az export több mint
háromszorosan múlta felül a várakozásokat novemberben. Ma
kevés további adatközlés várható, fókuszban a közelgő
gyorsjelentési szezon és a jegybankári kommentek is, az idén
szavazó atlantai Fed elnök galamb hangvételű nyilatkozatot tett.
A japán jen kisebb erősödést mutatott ma reggel, miután a BoJ
visszafogta kötvényvásárlásait a hosszabb lejáratokon.
MEGINDULT A HARC A BITCOIN ETF-EKÉRT – Az elmúlt napokban a
nagyobb befektetési intézmények közel 20 olyan ETF-re adták be
az engedélyezést, amely bitcoinba vagy más kriptopénzbe
fektetne. A dokumentumokat böngészve ezek nagy része a
határidős bitcoint szemelte ki, három fizikailag venné meg, és van
közte három tőkeáttételes és három inverz is, ami a kriptopénz
jelenlegi volatilitását elnézve komoly kereskedési potenciált
jelenthet majd. Érdekességképpen az amerikai tőzsdefelügyelet
2017 márciusában elutasította a Winklevoss testvérek bitcoin ETFjét.
www.mkb.hu

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

Részvény
BUX*
Mtelekom
MOL
OTP
Richter

napi változás
(Ft)
(%)

záró
árfolyam
40 104
469
3 090
10 970
6 750

109
4
10
30
15

0,27
0,75
0,32
0,27
0,22

forgalom
(Ezer darab)
4 040
992
766
544
166

* A BUX esetében a forgalom a teljes tőzsdei forgalmat jelenti

Külföldi tőzsdeindexek (előző keresk. napi zárás)
napi változás
záró
Részvényindex
árfolyam
(pont)
(%)
25283
-12,9
-0,1
Dow Jones (DJIA)
2747,71
4,6
0,2
S&P 500
13367,8
48,1
0,4
DAX
23850,0
135,5
0,6
NIKKEI 225 (ma reggel)

Főbb devizapiaci árfolyamok
Devizanem

Ma reggel

Devizanem

Ma reggel

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

308,92
263,83
258,10
74,05

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

1,1969
1,1710
112,79
1,1328

Állampapír-piaci benchmark* hozamok
Lejárat

előző napi
(%)

1 napi
változás

3 hó
3 év
5 év
10 év
15 év

-0,01
0,45
0,98
1,92
2,51

0,01
- 0,03
- 0,01
0,02
0,01

* 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
ENERGIA
LAZÍTÁS A LAKOSSÁGI ENERGIAHATÉKONYSÁGI ÉS MEGÚJULÓ
ENERGIA PÁLYÁZATOKBAN – Módosultak a „Lakóépületek
energiahatékonyságának és megújuló energia felhasználásának
növelését célzó hitel” elnevezésű, közép-magyarországi régióban
elérhető VEKOP-5.2.1-17 és a konvergencia régióban elérhető
GINOP-8.4.1/A-17 támogatott hitelprogram feltételei. Lényeges
könnyítés, hogy a biztosítéknyújtás értékhatára 2 millió forintról 5
millió forintra módosult. 5 millió forint összegig tehát nem
szükséges az ingatlant biztosítékként bevonni. 5 millió forint felett
pedig az jelent könnyebbséget, hogy a beruházás tárgyát
képező ingatlan helyett más ingatlanbiztosíték is elfogadott.
További fontos változások, hogy a módosítások értelmében
lehetőség nyílik szállítói előleg igénybevételére, valamint
készpénzfizetési számlák elfogadására a kölcsönösszeg 50%-áig,
de maximum 1,5 millió Ft-ig, továbbá egyszerűsödnek a pályázás
feltételei az osztatlan közös tulajdonban lévő, több önálló
használati egységet érintő ingatlanok (pl. ikerházak) esetében.
Forrás: palyazat.gov.hu ; palyazat.gov.hu
MEZŐGAZDASÁG
MESTERSÉGES VILÁGÍTÁSSAL IS NÖVELHETIK EGYES NÖVÉNYEK
HOZAMÁT – A legújabb, mesterséges megvilágításra is épülő
nemesítési eredmények alapján akár évi hatszor termő búzát is
létre tudnának hozni, ami terméshozam szinten az 1960-as évek
zöld forradalmához hasonló ugrást jelentene. A kísérletek még
kezdeti szakaszban tartanak, így vizsgálni kell a betegségeket és
egyéb várt környezeti hatásokat is, mint például a tápanyag
utánpótlás. A korábbi fajtanemesítési eljárások az utóbbi években
közelítették korlátaikat, erre utal az is, hogy egyre ritkábban
születtek globálisan terméshozam rekordok, amelyeknek az
aszályosabbá váló időjárás is korlátot szab. További kitörési pontot
jelenthet a nagyobb terméshozamok eléréséhez a hagyományos
génmanipuláción túlmutató, CRISPR alapú nemesítés, de ez
utóbbi is viszonylag fiatal technológia bíztató kezdeti
eredményekkel.
Forrás: agrarszektor.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.

