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NAPI HÍRLEVÉL
Pénz- és tőkepiaci összefoglaló
2018-BAN 20% ALÁ ESHET AZ ÁLLAMADÓSSÁG DEVIZAARÁNYA –
Tegnap Barcza György, az ÁKK vezérigazgatója arról beszélt,
hogy az államadósságon belül a deviza részaránya 2018 végére
20% alá eshet a tavalyi 22%-ról. Az idén lejáró devizaadósság
összege 2,3 Mrd euró, ami meghaladja a tervezett 1,2 Mrd eurós
devizakötvény-kibocsátást. Hozzátette az ÁKK idei tervei között
szerepel belföldi eurókötvény kibocsátása és jenkötvény
kibocsátása is.

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

Részvény
BUX*
Mtelekom
MOL
OTP
Richter

záró
árfolyam
39 684
472
3 010
10 980
6 700

napi változás
(Ft)
(%)
105
4
-6
120
-35

0,27
0,86
-0,20
1,10
-0,52

forgalom
(Ezer darab)
2 625
379
752
430
201

* A BUX esetében a forgalom a teljes tőzsdei forgalmat jelenti

CSÖKKEN A PRÉMIUM MAGYAR ÁLLAMPAPÍR KAMATPRÉMIUMA – A
január 17-től forgalomba kerülő PMÁP új 3 és 5 éves sorozatai
esetében csökken a kamatprémium: mindkét konstrukció
Külföldi tőzsdeindexek (előző keresk. napi zárás)
inflációkövető, ám a felár az új 3 éves konstrukció esetén 1,25%-ról
napi változás
záró
Részvényindex
1,1%-ra csökken, míg az 5 éves konstrukció esetén 1,5%-os felár
árfolyam
(pont)
(%)
25792,86
0,0
-10,3
Dow Jones (DJIA)
helyett 1,4%-kal vásárolható meg.
2776,42

S&P 500

-9,8

-0,4

INDUL AZ MNB ÚJABB MONETÁRIS POLITIKAI ESZKÖZPROGRAMJA –
13246,3
45,8
0,3
DAX
Az MNB csütörtökön tartja az első monetáris politikai célú NIKKEI 225 (ma reggel)
23868,3
-83,5
-0,3
kamatcsere (MIRS) tenderét 5 és 10 éves futamidőn a
kereskedelmi bankok között, melynek hatására áttételesen a
magyar hozamgörbe meredeksége tovább mérséklődhet. Főbb devizapiaci árfolyamok
Devizanem Ma reggel
Devizanem
Ma reggel
Emellett a héten kezdődhet az MNB jelzáloglevél-vásárlási
309,14
EUR/USD
1,2227
programja is, amelynek áttételes célja a hosszú kamatperiódusú
EUR/HUF
262,49
EUR/CHF
1,1776
CHF/HUF
lakossági jelzáloghitelek arányának növelése és a pénzügyi
252,84
USD/JPY
110,82
USD/HUF
stabilitás javítása. Az EUR/HUF kurzus a 309-es szint felett indítja a
74,04
GBP/EUR
1,1262
PLN/HUF
napot.
1,22 FELÉ TART AZ EUR/USD KURZUS - Az euró menetelése
megtorpant kedden, miután a Reuters közölte azon értesüléseit, Állampapír-piaci benchmark* hozamok
előző napi
1 napi
mely szerint az ECB kommunikációja inkább márciusban
Lejárat
(%)
változás
változhat, de a német politikai bizonytalanság is nyomást
-0,03
0,00
3 hó
gyakorolt a közös fizetőeszközre. Az EUR/USD kurzus szerdán az
0,47
0,01
3 év
ázsiai kereskedés ideje alatt átmenetileg 1,23 fölé szúrt, de ebben
1,00
0,00
5 év
a technikai elemzés által adott jelzésnek lehetett nagyobb
1,98
0,01
10 év
2,45
-0,01
szerepe. A makroadatok mellett (eurózóna CPI, USA ipari
15 év
termelés) a jegybankárok nyilatkozatait is érdemes figyelemmel
* Indikatív hozam: az elsődleges piaci forgalmazók vételi/eladási
követni a mai napon. Az amerikai hozamgörbe tovább
hozamai alapján számolt középérték, amelyen ügylet nem köthető
laposodott, a 2 éves állampapírok hozama 2% fölé került, 2008
után először.
Jegybanki irányadó kamatok (%)
VÁRTNÁL JOBB GYORSJELENÉS ÉRKEZETT A CITI-TŐL - Tegnap volt
először a héten kereskedés a tengerentúlon, a nap elején még új
történelmi csúcsra kapaszkodtak az indexek, majd hirtelen
fordulat után a negatív tartományban zárták a kereskedést. A
Citigroup tegnap publikálta negyedéves számait, a bank
részvényenkénti profitja 1,28 dollár lett a várt 1,19 dollár helyett, és
árbevétel terén is jobban teljesített a konszenzusnál a társaság.
Bár az adóreform 19 milliárd dolláros veszteséget okozott a
társaságnak, de ez egyszeri tételnek nevezhető. A kereskedés
elején pluszba lendült a részvény, de a folyamatosan romló piaci
hangulat miatt napon belül már esésnek indult a papír.
www.mkb.hu

Jegybank
MNB
Fed
EKB

jelenlegi
kamat
0,90
1-1,25
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MKB prognózis
2018 vége
0,90
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ÁGAZATI HÍRBLOKK
ÉPÍTŐIPAR
AZ ÉPÍTŐIPARI VÁLLALKOZÁSOK FEJLESZTÉSÉT CÉLZÓ PÁLYÁZAT
INDUL JANUÁRBAN – Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter
bejelentése szerint még a héten kiírásra kerül 20 milliárd forintos
kerettel az a pályázati felhívás, amely építőipari KKV-k fejlesztését
és termelékenység növelését támogatná. A pályázó vállalatok
elsősorban gépek és eszközök beszerzéséhez, valamint fejlesztési
szoftverek vásárlásához vehetik igénybe a támogatást. Az
építőiparnak nagy szüksége van a technológiai fejlesztésekre
annak érdekében, hogy bírja a megélénkült kereslet és a
munkaerőhiány
miatt
rá
nehezedő
nyomást.
2017
novemberében az építőipar teljesítménye 30%-kal, a szerződések
száma pedig 110%-kal növekedett az előző év azonos
időszakához képest. 2017 első három negyedévében az épített
lakások száma 51,5%-kal, míg a lakásépítési engedélyek száma
pedig 32,7%-kal bővült az előző év azonos időszakához képest. A
rendelésállomány növekedése továbbra is azt jelzi, hogy az idei
évben is erős keresleti nyomás fogja uralni a piacot, melynek
teljesítése érdekében elkerülhetetlenek a hatékonyságnövelő és
kapacitásbővítő fejlesztések.
Forrás: kormany.hu
KERESKEDELEM ÉS FOGYASZTÁSI CIKKEK
A PEPCO-, KIKA- ÉS EXTREME DIGITAL TULAJDONOSA A TÚLÉLÉSÉRT
KÜZD - Több mint 10 milliárd eurós adóssága van a Steinhoffcsoportnak. A dél-afrikai Steinhoff zuhanását könyvelési botrány
indította el. Megkezdődött a kármentés, abban bíznak, hogy
sikerül a bankokkal megegyezni a folytatásról. Magyarországon a
Steinhoff a következő láncok tulajdonosa: Extreme Digital
elektronikai kereskedőcég, Kika bútoripari áruházlánc, Pepco
ruházati csoport. Itthon mindegyik cég vezetése bízik abban,
hogy rájuk semmilyen negatív hatással nem lesz a csalás.
Forrás: www.napi.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.

