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NAPI HÍRLEVÉL
Pénz- és tőkepiaci összefoglaló
GYORSABB IMPORTNÖVEKEDÉS A HAZAI KÜLKERESKEDELEMBEN – A
KSH előzetes becslése szerint 2017. novemberben az export
euróban számított értéke 6,1%-kal, míg az importé 7,8%-kal nőtt
éves alapon. A belső kereslet élénkülése, a fogyasztás gyorsulása
és a beruházások robusztus emelkedése érződik az importadaton,
míg az exportnövekedés mögött a kedvező európai folyamatok
állnak. Holnap a KSH ipar novemberi teljesítményének részleteit
közli. Az EUR/HUF kurzus ma reggel 309,74-nél jár.
AZ ÉV VÉGÉN IS ÉLÉNK MARADT A LAKÁSPIAC - Tavaly
decemberben is élénk maradt az ingatlanpiac a Duna House
lakáspiaci barométere szerint, mivel a korábbi évekhez képest
csekélyebb volt az év végi visszaesés, az adásvételek száma 2017
végén így is 6%-os növekedést mutatott.
TŐKEEMELÉS AZ OTP BANK ROMÁNIAI LEÁNYVÁLLALATÁNÁL – A
román cégbíróság bejegyezte az OTP bank romániai
leányvállalatánál történt tőkeemelést. Az OTP Bank Romania SA
jegyzett tőkéje 1,254 Mrd lejről 1,379 Mrd lej összegre változott.
RÉGIÓS ADATOK ÉS KAMATDÖNTŐ ÜLÉS JÖN – A régióban a
lengyel jegybank kamatdöntő ülést tart ma, emellett cseh ipari és
GDP-adatot publikálnak. A fejlett piacokon kevés makroadat
várható, az EUR/USD kurzus az 1,1940-es szint körül mozgott az
ázsiai
kereskedés
ideje
alatt.
Az
amerikai
10
éves
kötvényhozamok 10 hónapja nem látott szintre emelkedtek
(2,55%), részben a BoJ tegnapi intézkedései nyomán, a japán
eszközvásárlások visszafogása a fejlett piaci jegybankok
fokozatos visszavonulásának egy újabb, kisebb lépése.
JAVÍTOTTA 2017-ES GDP-PROGNÓZISÁT A NÉMET KORMÁNY – A
kedd reggel megismert kedvező német adatközléseket (ipar,
export) követően a német kormány 2%-ról 2,2%-ra emelte a 2017es GDP-növekedésről szóló előrejelzését. A német statisztikai
hivatal csütörtökön ismerteti majd a 2017-es éves növekedésről
szóló adatot, a Bloomberg elemzői konszenzusa 2,4%-ról szól, a
megelőző évi 1,9%-ot követően. A német gazdaság a 8. egymást
követő évben is élénkülni tudott, a 2017-es bővülés 6 éve nem
látott mértékű lehet.
9 ÉVES MÉLYPONTON AZ EURÓZÓNA MUNKANÉLKÜLISÉGE – Az
eurózóna munkanélküliségi rátája 8,7%-ra, 2009 eleje óta nem
látott szintre mérséklődött novemberben, az adat megfelelt a
várakozásoknak, az EU 28 országa esetében pedig 7,3%-ot tett ki
a munkanélküliség; a gazdasági fellendülés a munkaerőpiacot is
támogatja: a tagállamok mindegyikében stagnáló vagy
mérséklődő rátát közöltek.
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BÉT „blue chip” részvények (előző keresk. nap, zárás)

Részvény
BUX*
Mtelekom
MOL
OTP
Richter

napi változás
(Ft)
(%)

záró
árfolyam
39 870
473
3 082
10 850
6 700

-234
5
-8
-120
-50

-0,58
0,96
-0,26
-1,09
-0,74

forgalom
(Ezer darab)
3 547
1 064
630
389
246

* A BUX esetében a forgalom a teljes tőzsdei forgalmat jelenti

Külföldi tőzsdeindexek (előző keresk. napi zárás)
napi változás
záró
Részvényindex
árfolyam
(pont)
(%)
25385,8
0,4
102,8
Dow Jones (DJIA)
2751,29
3,6
0,1
S&P 500
13385,6
17,8
0,1
DAX
23788,2
-61,8
-0,3
NIKKEI 225 (ma reggel)

Főbb devizapiaci árfolyamok
Devizanem

Ma reggel

Devizanem

Ma reggel

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

310,03
264,34
259,68
74,00

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

1,1939
1,1728
111,86
1,1323

Állampapír-piaci benchmark* hozamok
Lejárat

előző napi
(%)

1 napi
változás

3 hó
3 év
5 év
10 év
15 év

-0,02
0,46
0,99
1,93
2,51

- 0,01
0,01
0,01
0,01
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
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
TÖBB MINT 700 ALKALMAZOTT HIÁNYZIK A POSTÁNÁL - A
tervezetthez képest kb. 740 fős létszámhiány volt kimutatható a
Magyar Postánál, amely jelentős részben a logisztikai területet
érinti, ismerte el Fónagy János államtitkár. 2013-ban 32 300-an
dolgoztak a vállalatnál, addig 2016-ra ez a létszám már 29 500-ra
csökkent. A cégnél jelentős a fluktuáció, a futárcégek kicsivel
magasabb fizetésért csábítják át a postai dolgozókat. A postai
kézbesítő 193 ezer forint átlagos bruttó bérrel rendelkezik. 2017
februárjában aláírt, 3 évre szóló, összesen 32%-os bérfejlesztési
megállapodás 2017. évre átlagosan 14%-os emelést hozott a
postai munkavállalók számára, de az olyan kiemelt területek
munkatársai, mint a logisztika, ennél többet, összességében 25%os béremelést kaptak.
Forrás: napi.hu ; mno.hu
MEZŐGAZDASÁG
AZ ENYHE IDŐJÁRÁS CSÖKKENTHETI A TERMÉST – Az év ezen
időszakára jellemző átlaghőmérsékletet messze meghaladó
meleg
a
fák,
szántóföldi
növények
vegetációját
is
megzavarhatja. Bár néhány napnyi felmelegedés nem okozna
gondot, a tartós meleg a mélynyugalmi állapotból egy
sérülékenyebb, kényszernyugalmi állapotba mozdíthatja át a
növényeket, amely révén már sérülékenyebbé válnak az
erősebb, tartós fagyokkal szemben. A meleg a kártevőknek is
kedvez, így várhatóan növényvédelemre is többet kell költeni a
megfelelő termés érdekében. A hazai szántóföldi növények közül
az őszi káposzta, repce hajtásai válhatnak először sérülékennyé,
ha kitart a meleg, de az őszi búza esetén is negatív hatással jár,
hogy eltolódik, illetve részben melegebbé válik a téli időszak.
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.

