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NAPI HÍRLEVÉL
Pénz- és tőkepiaci összefoglaló
KEDVEZŐ PROGNÓZIS ÉRKEZETT A VILÁGBANKTÓL - A Világbank a
júniusi prognózisokhoz képest az idei hazai GDP-növekedésre
vonatkozó előrejelzését 0,2 százalékponttal, 3,8%-ra emelte, míg a
jövő évit 0,1 százalékponttal, 3,1%-ra javította. A világgazdaság
tekintetében is 0,2százalékponttal, 3,1%-ra javult az idei
növekedési prognózisa.
HOLNAP INFLÁCIÓS ADATOT PUBLIKÁLNAK IDEHAZA - 2017
decemberében az infláció valamelyest elmaradhatott a
novemberi 2,5%-tól és 2% közelébe csökkenhetett éves alapon az
elemzői várakozások szerint. Egyrészt az eurózónában és
Németországban is lassult decemberben az infláció éves üteme,
ami a hazai árakra is kihathatott. Másrészt az üzemanyagárak a
novemberihez képest magasabb bázisa is visszafoghatja az
árdinamikát. Az EUR/HUF kurzus 309,40 körül jár ma.
A MASTERPLAST RÉSZVÉNYEKET ADOTT ÁT AZ MRP SZERVEZET
SZÁMÁRA - A Masterplast a javadalmazási politikájához
kapcsolódóan január 9-i értéknappal 93 db törzsrészvényt adott
át a Munkavállalói Résztulajdonosi Program Szervezet részére. A
tranzakció után a Masterpalst Nyrt. részvényeinek száma 12.030
darabról 11.937 darabra csökkent. Tekintettel arra, hogy az
átlagos napi forgalom 9600 darab volt az elmúlt 250 kereskedési
napot figyelembe véve, a hírnek nincsen hatása a részvények
árfolyamára.
KORRIGÁLT A DOLLÁR A JENNEL SZEMBEN IS – Miután a kínai
devizapiaci felügyelet (SAFE) cáfolta a tegnapi piaci
híreszteléseket, miszerint Kína felülvizsgálná az amerikai
állampapírok vásárlására vonatkozó stratégiáját. A zöldhasú 6
hetes mélypontról fordult a jennel szemben, a 111,80-as szint körül
mozog ma reggel, az euróval szemben is fordult a dollár, s ismét
az 1,20-as szint alatt, 1,1940 körül jár. Ma az eurózónából érkeznek
friss adatok és kora délután az ECB decemberi kamatdöntő
üléséről szóló jegyzőkönyv publikálását érdemes figyelni, de nagy
várakozás előzi meg az hét utolsó napján érkező első vállalati
gyorsjelentéseket is.
AZ USA KILÉPHET AZ ÉSZAK-AMERIKAI SZABADKERESKEDELMI
EGYEZMÉNYBŐL – Kanadai kormánytisztviselőkre hivatkozva írt
arról a Reuters, hogy az amerikai elnök hamarosan bejelentheti a
döntést. Ugyan a NAFTA-tárgyalások következő fordulója január
23-án kezdődik, ugyanakkor erősödhetnek azok a várakozások,
hogy a kanadai jegybank mégsem jelent be újabb
kamatemelést a január 17-én esedékes kamatdöntő ülésén.
A CSÖKKENŐ KÉSZLETADATOK NYOMÁN EMELKEDETT TOVÁBB AZ
OLAJ - Három éves csúcsra rallyzott tegnap a WTI kőolaj
árfolyama és megközelítette a 64 dollárt, miután a vártnál
nagyobb mértékben süllyedtek a kőolajkészletek. Az EIA közlése
szerint a készletek 4,95 millió hordóval csökkentek a múlt héten,
az ezt megelőző API jelentés pedig 1999 óta a legnagyobb
mértékű készletcsökkenésről számolt be, így nem meglepő az olaj
további emelkedése.
www.mkb.hu

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

Részvény
BUX*
Mtelekom
MOL
OTP
Richter

napi változás
(Ft)
(%)

záró
árfolyam
39 651
471
3 030
10 790
6 760

-218
-2
-52
-60
60

-0,55
-0,42
-1,69
-0,55
0,90

forgalom
(Ezer darab)
2 328
336
476
468
202

* A BUX esetében a forgalom a teljes tőzsdei forgalmat jelenti

Külföldi tőzsdeindexek (előző keresk. napi zárás)
napi változás
záró
Részvényindex
árfolyam
(pont)
(%)
25369,13
-0,1
-16,7
Dow Jones (DJIA)
2748,23
-3,1
-0,1
S&P 500
13281,3
-104,3
-0,8
DAX
23710,4
-77,8
-0,3
NIKKEI 225 (ma reggel)

Főbb devizapiaci árfolyamok
Devizanem

Ma reggel

Devizanem

Ma reggel

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

309,38
264,29
258,95
74,14

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

1,1947
1,1707
111,80
1,1294

Állampapír-piaci benchmark* hozamok
Lejárat

előző napi
(%)

1 napi
változás

3 hó
3 év
5 év
10 év
15 év

-0,03
0,46
1,00
1,96
2,53

- 0,01
0,00
0,01
0,03
0,02

* 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
BIZONYTALANSÁG ÉS JELENTŐS VOLATILITÁS VÁRHATÓ A
SZÉNPIACON - A Nemzetközi Energiaügynökség legfrissebb
jelentése szerint 2015-öt követően, 2016-ban is csökkent a globális
szénfelhasználás. Az IEA történetében ez másodszor fordul elő (a
90-es évek elején fordult elő, hogy két egymás utáni évben
csökkent a felhasználás).
A 2022-ig tartó időhorizonton az IEA elemzése szénfelhasználás
növekedést prognosztizál Indiában, Dél- Kelet-Ázsiában és egyéb
ázsiai országokban. Ezzel szemben csökkenő trend tapasztalható
Európában, Észak-Amerikában és Kínában. A felhasználás
csökkenésének elsődleges oka a földgáz viszonylag alacsony ára,
a megújuló energiaforrások és az energiahatékonyság
térnyerése, valamint Kínában a levegő minőség javítását célzó
intézkedések bevezetése.
Összességében a globális szénfelhasználás stagnálása, illetve
ezzel együtt a szén, energiahordozó mixből való részesedésének
a csökkenése lesz tapasztalható az elkövetkezendő években.
2017-ben a szén átlagárának emelkedése mellett, az árak
volatilitása is rendkívül megnőtt a korábbi időszakhoz képest. A
elkövetkezendő években erős bizonytalanság és továbbra is
nagy volatilitás várható a szénárak tekintetében, aminek
elsődleges oka a kínai szénipar (kitermelés és felhasználás
egyaránt) átalakítása körül húzódó bizonytalansághoz köthető. A
szénfelhasználás 2022-utáni alakulását erősen befolyásolja, hogy
sikerül-e kifejleszteni és elterjeszteni a szénerőművekhez illeszthető,
szénmegkötő- és tároló (Carbon Capture, Utilisation and Storage
- CCUS) technológiát. A CCUS fejlesztése jelenleg lemaradásban
van, így fontos kérdés, hogy sikerül-e a közeljövőben újabb
lendületet vennie a technológiafejlesztésnek.
Forrás: iea.org
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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.

