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NAPI HÍRLEVÉL
Pénz- és tőkepiaci összefoglaló
JÓL INDULT A GYORSJELENTÉSI SZEZON A TENGERENTÚLON – A
tengerentúlon ma Martin Luther King napja miatt zárva lesznek a
tőzsdék. Pénteken újabb történelmi csúcsra kapaszkodtak a
piacok, miután megjelentek az első banki gyorsjelentések,
amelyek a vártnál kedvezőbb adatokról számoltak be. A
gyorsjelentési szezon összességében is pozitívan indult, az S&P500
komponensei közül eddig 26 társaság publikálta a legutóbbi
negyedévben elért számait. Árbevétel tekintetében közel 1,5%kal múlták felül a számok az elemzők várakozásait, a cégek
összesített profitja pedig 0,9%-kal haladja meg eddig a piaci
konszenzust.
VEGYES AMERIKAI MAKROADATOKAT KÖZÖLTEK PÉNTEKEN – A
kiskereskedelmi forgalom 0,4%-kal bővült az év utolsó
hónapjában, kismértékben elmaradva a várttól (0,5%) és a felfelé
korrigált novemberi növekedéstől (0,9%), de autóeladások nélkül
számítva már meghaladta a piaci konszenzust a forgalom. Az
inflációs adatok is felemásan alakultak, a fogyasztói árak
visszafogottabb emelkedést mutattak (0,1% vs. 0,4% hó/hó)
decemberben, a tisztított maginfláció azonban meglepetésre
nagyobb emelkedést mutatott, elsősorban a magasabb
lakhatási költségek nyomán. A megjelent adatok a 2018. márciusi
kamatemeléssel kapcsolatos piaci várakozásokkal összhangban
állnak.
3 ÉVES MÉLYPONT KÖZELÉBEN A DOLLÁR - Az amerikai dollár
nemcsak az euróval, hanem a főbb fejlett piaci devizákkal
szemben számított kosárban is 3 éve nem látott gyenge szintek
közelében mozog. Az elmúlt napokban az eurót és a jent is
támogatták
a
jegybankok
fokozatos
visszavonulásával
kapcsolatos várakozások, továbbá az eurót a német koalíciós
tárgyalások részeredményei is Európában. A keddi német és
olasz inflációs adatok figyelik a befektetők, az eurózóna szerdai
számai előtt. Amennyiben ezek is elmaradnak a piaci
konszenzustól, az egy újabb jelzés lehet arra vonatkozóan, hogy
csak fokozatosan mozdul ez az ECB a szigorítás irányába.
REKORD ÉRTÉKESÍTÉSI ADATOKAT PUBLIKÁLT A VOLKSWAGEN – Az
előzetes számok alapján a Volkswagen márkából rekord
darabszámot értékesítettek tavaly. A távol-keleti és az amerikai
autópiac jó szereplésének köszönhetően összesen 6,23 millió db
Volkswagent sikerült értékesíteni a csoportnak, a márka a teljes
eladások 60 %-át adja. Ezzel a teljesítménnyel sikerült lenyomnia a
nagy riválisát a Toyotát, így ismét elnyerte a világ legnagyobb
autógyártója címet.
AZ ÉPÍTŐIPAR NOVEMBERI TELJESÍTMÉNYÉT PUBLIKÁLJA A KSH 2017. első 10 hónapjában 28,4%-kal nőtt az építőipar kibocsátása
a megelőző év azonos időszakához hasonlítva, az építőipar
várhatóan
novemberben
is
jó
teljesítményt
mutathat,
ugyanakkor a téli időjárás miatti leállások ellensúlyozhatják ezt
valamelyest. Az EUR/HUF kurzus a 308,70-es szint körül mozog ma
reggel.
www.mkb.hu

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

Részvény
BUX*
Mtelekom
MOL
OTP
Richter

napi változás
(Ft)
(%)

záró
árfolyam
39 878
471
3 044
10 930
6 775

105
-4
20
-10
45

0,26
-0,74
0,66
-0,09
0,67

forgalom
(Ezer darab)
3 611
1 673
449
286
224

* A BUX esetében a forgalom a teljes tőzsdei forgalmat jelenti

Külföldi tőzsdeindexek (előző keresk. napi zárás)
napi változás
záró
Részvényindex
árfolyam
(pont)
(%)
25803,19
0,9
228,5
Dow Jones (DJIA)
2786,24
18,7
0,7
S&P 500
13245,0
42,1
0,3
DAX
23714,9
61,1
0,3
NIKKEI 225 (ma reggel)

Főbb devizapiaci árfolyamok
Devizanem

Ma reggel

Devizanem

Ma reggel

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

308,75
261,64
252,84
74,06

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

1,2211
1,1800
110,82
1,1259

Állampapír-piaci benchmark* hozamok
Lejárat

előző napi
(%)

1 napi
változás

3 hó
3 év
5 év
10 év
15 év

-0,02
0,45
0,98
1,97
2,45

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

* 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
JÁRMŰIPAR
ALACSONY A TÁRSADALMI ELFOGADOTTSÁGA A DÍZEL ÜZEMŰ
AUTÓK KITILTÁSÁNAK NÉMETORSZÁGBAN – A Volkswagent, majd
később egyre több autógyártót érintő dízel botrány kirobbanása
óta számos megnyilvánulást lehetett hallani német politikusoktól,
miszerint levegőtisztaság-védelmi megfontolásból, a német
nagyvárosokban korlátozni kívánják a dízel hajtású autók
használatát. Kérdés azonban, hogy a német lakosság, ahol
egyelőre még meglehetősen magas a dízel üzemű autók
használatának
aránya,
hogyan
viszonyul
ehhez
a
kezdeményezéshez. Egy nemrégiben publikált, a német városi
lakosság körében végzett felmérés szerint, mindössze a lakosság
14%-a ért egyet azzal, hogy a dízel üzemű autókat ki kell tiltani a
városokból. Ezzel szemben a válaszadók több mint egyharmada
úgy gondolja, hogy a károsanyag kibocsájtással és dízel üzemű
autókkal kapcsolatos reakciók eltúlzottak. Azonban a felmérés
arra is rávilágít, hogy a fiatalabb generáció már erősen
elektromobilitás-párti Németországban.
Forrás: autoszektor.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.

