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Pénz- és tőkepiaci összefoglaló
KEDVEZŐ EREDMÉNYEK A HAZAI ÉPÍTŐIPARBÓL - Az építőipar
teljesítménye 30,7%-kal, a szerződésállomány volumene 110%-kal
nőtt tavaly novemberben éves alapon. Az épületek építésének
termelése 34,7, az egyéb építményeké 40,2, a speciális
szaképítésé 23,8%-kal nőtt. A kedvező adatokat a tavalyi
alacsony bázis mellett az EU-s forrásból induló projektek és a
kormányzati ösztönzők is segítik.
2017-BEN A MAGYAR ÁLLAMPAPÍR VOLT A KEDVENC – 2017-ben a
lakossági forint állampapírok állománya 34%-kal, 1735 Mrd Ft-ra
nőtt. Az ÁKK szerint a kisbefektetők még mindig a rövid
futamidejű állampapírokat részesítik előnyben, de az utóbbi
időszakban az infláció emelkedésével és a magasabb hozam
reményében egyre többen választják a hosszabb lejáratú
állampapírokat is. A fél- 1 éves futamidők helyett 2-5 éves
befektetések felé fordul a lakosság, ezzel pedig csökken a
megújítás kockázata és növekszik az államadósság átlagos
hátralévő futamideje.
NEM VÁLTOZOTT A BANKRENDSZER FORINTLIKVIDITÁSA A HÉTFŐi
TENDER UTÁN - 12 hónapos futamidejű, forintlikviditást nyújtó
devizaswap-tendert tartott az MNB, ahol a jegybank 25 Mrd Ft
értékben fogadott el ajánlatot. Ezáltal az MNB által biztosított
bankrendszeri többletlikviditás 1568 Mrd Ft maradt. Az EUR/HUF
kurzus 308,80, míg az USD/HUF kurzus 251,8 körül mozog.
KEVÉS MAKROADAT ÉRKEZIK MA - A tengerentúlon tegnap
ünnepnap miatt nem volt kereskedés, a dollár továbbra is 3 éve
nem látott gyenge szintek körül mozog az euróval szemben, míg
a japán jennel szemben ma reggel kisebb korrekciót mutatott. Az
észt jegybankelnök hétfői szavai is az ECB monetáris politikai
kilátásaira irányították a figyelmet, a jegybankár szerint
szeptember után egy lépésben leállíthatja az ECB az
eszközvásárlási
programot,
amennyiben
az
eurózóna
növekedése és az infláció a várakozásoknak megfelelően alakul.
Reggel a német infláció várt szerinti bővülését (1,7%) közölték,
délután egy amerikai régiós feldolgozóipari adatot publikálnak.
VASÁRNAP DŐLHET EL A NÉMET NAGYKOALÍCIÓ SORSA – A
Szociáldemokrata Párt (SPD) vasárnapi kongresszusán szavaz az
újabb nagykoalícióban való részvételről, a párt azonban nem
mutat egyelőre egységet, a hétvégén Szász-Anhalt képviselői
nem támogatták a nagykoalíciót, az SPD vezetője, Schulz a
hétvégi szavazatok mintegy negyedét adó Észak-Rajna-Vesztfália
tartományban járt hétfőn, a támogatás mellett érvelve.
DUPLÁZÓDHAT ÖT ÉVEN BELÜL A FIAT EREDMÉNYE – 2022-ig
duplázódhat a Fiat Chrysler profitja a Jeep márka felfutásának és
a SUV modellek népszerűségének köszönhetően. Sergio
Marchionne vezérigazgató szerint a tengerentúli adócsökkentés
1 mrd USD többletet jelenthet a társaságnak, amely jelentős tétel,
főleg ha figyelembe vesszük, hogy az idei évet várhatóan 3,5 Mrd
USD profittal zárhatta a cég. A negyedéves számait január 25-én
publikálja a Fiat.
www.mkb.hu

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

Részvény
BUX*
Mtelekom
MOL
OTP
Richter

napi változás
(Ft)
(%)

záró
árfolyam
39 579
468
3 016
10 860
6 735

-299
-4
-28
-70
-40

-0,75
-0,74
-0,92
-0,64
-0,59

forgalom
(Ezer darab)
2 664
1 398
178
95
62

* A BUX esetében a forgalom a teljes tőzsdei forgalmat jelenti

Külföldi tőzsdeindexek (előző keresk. napi zárás)
napi változás
záró
Részvényindex
árfolyam
(pont)
(%)
zárva
Dow Jones (DJIA)
zárva
S&P 500
13200,5
-44,5
-0,3
DAX
23951,8
236,9
1,0
NIKKEI 225 (ma reggel)

Főbb devizapiaci árfolyamok
Devizanem

Ma reggel

Devizanem

Ma reggel

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

308,78
261,74
252,49
74,01

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

1,2231
1,1800
110,77
1,1270

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
1,97
2,46

- 0,01
0,01
0,02
0,00
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
ICT
A DIGI MOST JÚNIUS 15-ÉRE ÍGÉRI MOBILSZOLGÁLTATÁSA
INDÍTÁSÁT - A Digi Kft. legutóbb azt jelezte a Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóságnak, hogy 2018. június 15-én indítja el az
országos mobilszolgáltatását, de ez az időpont is indoklás nélkül
módosítható. A cég eredetileg 2017. március 21-ére tervezte az
indulást, és azóta háromszor módosították a start időpontját. A
lehetséges okok között szerepelhet az, hogy a Digi nem tudott
megállapodni a többi piaci szereplővel az országos mérethez
szükséges roamingszolgáltatásról.
Forrás: vg.hu ; hvg.hu
KERESKEDELEM ÉS FOGYASZTÁSI CIKKEK
A KÍNAI KISKERESKEDELMI FORGALOM 2018-BAN UTOLÉRI AZ
EGYESÜLT ÁLLAMOKÉT – A legújabb elemzések szerint 2018 lesz az
az év, amikor utoléri, vagy meg is haladja dollár értékben a kínai
belföldi
kiskereskedelmi
forgalom
az
Amerikai
Egyesült
Államokban várható évi 6000 milliárd dollár körüli forgalmat. Ez azt
is jelenti egyben, hogy a globális piacra termelő vállalatok
legnagyobb piacává válhat hamarosan Kína. A vállalatok, és az
országok
közti
kereskedelmi,
termelési
stratégiákat,
munkamegosztást is alapvetően változtatatja meg az új helyzet.
A stratégia váltás indokolt, annak tükrében különösen, hogy egy
főre jutó GDP-ben, illetve a szolgáltatások, ellátó rendszer szintjén
továbbra is jelentős fejlődési potenciál van a világ legnagyobb
népességű országában.
Forrás: washingtonpost.com
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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.

