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NAPI HÍRLEVÉL
Pénz- és tőkepiaci összefoglaló
JÚLIUSTÓL INDUL AZ ONLINE SZÁMLÁZÁS ITTHON - 2018. július 1-től
indul a NAV online számlázási rendszere, amely jelentősen
csökkentheti a vállalkozások adminisztrációs terheit és a
gazdaság fehéredését is elősegítheti. Az online számlázás
bevezetésével 2018-ra akár 10% alá is csökkenhet hazánkban az
adóelkerülés mértéke az NGM becslése szerint.
BIZAKODÓ A MOODY’S A RÉGIÓNKAT ILLETŐEN – A Moody’s
tegnap közzétett értékelése szerint a közép-kelet európai
régióban dinamikus lakossági fogyasztás és a beruházások
folytatódó élénkülése várható idén. Ezen országok GDPnövekedési ütemét a szervezet 3-4% között várja.
MOL-INA: KEVÉS TANÁCSADÓ JELENTKEZETT - A január 15-én lejáró
határidőig hét tanácsadó cégtől érkezett ajánlat az INA 49%-os
tulajdonrészének visszavásárlása ügyében. Horvátország 2016
végén kijelentette, hogy szeretné visszavásárolni a MOL
tulajdonában lévő részvénycsomagot, de valójában már régóta
komoly feszültségek vannak a MOL és a horvát kormány között az
INA irányítását illetően. A tanácsadóknak a tranzakció értékét,
visszavásárlási formáját kellene meghatározniuk. Eredetileg 18
tanácsadót kért fel Horvátország, ezért meghosszabbíthatják
ajánlattétel határidejét.
1,22 ALATT AZ EUR/USD KURZUS – Az euró menetelése megtorpant,
miután több ECB jegybankár is az erősebb euró árfolyam
kockázataira hívta fel a figyelmet, a dollárt emellett támogatták
az emelkedő kötvényhozamok is, részben amiatt, hogy a
novemberi adatok szerint kevesebb amerikai állampapírt vásárolt
Kína és Japán is. A Fed este publikált Bézs könyve élénkülő
gazdasági aktivitásról és az infláció visszafogott emelkedéséről
számolt be a tavalyi év végére vonatkozóan. Ma lakáspiaci
adatok jönnek a tengerentúlon, emellett fókuszban maradnak a
jegybankári kommentek is.
VÁRTNÁL JOBB KÍNAI GDP-ADATOT KÖZÖLTEK - A kínai gazdaság
6,8%-kal bővült 2017. negyedik negyedévében az előző év
azonos időszakához képest, ezzel a 2017-es átlagos növekedés is
6,9%-ot tett ki, ami szintén kedvezőbb az elemzői konszenzusnál;
2010 óta először láthattunk a megelőző évinél gyorsabb ütemű
fellendülést. Ugyanakkor a Bloomberg elemzői konszenzus 2018-ra
ismét mérséklődő növekedést vetít előre, a gazdaság
szerkezetének elmúlt években indult átalakítása és a túlfűtöttség
megfékezése nyomán
a gazdasági ösztönzők
szerepe
mérsékeltebb lehet.
VÉTÓJOGOT TARTANA FENN AZ EU AZ ÁTMENETI IDŐSZAKRA –
Piaci pletykák szerint a korábbinál szigorúbb követelményeket
támaszthat majd az Európai Unió Nagy-Britanniával szemben a
második körös kilépési tárgyalásokon. A hírek szerint vétójogot
tartana fenn a kilépést követő átmeneti időszakban a brit
kétoldalú kereskedelmi megállapodásokat illetően.
www.mkb.hu

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

Részvény
BUX*
Mtelekom
MOL
OTP
Richter

napi változás
(Ft)
(%)

záró
árfolyam
39 543
470
3 016
10 940
6 675

-141
-2
6
-40
-25

-0,36
-0,32
0,20
-0,36
-0,37

forgalom
(Ezer darab)
5 343
756
463
259
331

* A BUX esetében a forgalom a teljes tőzsdei forgalmat jelenti

Külföldi tőzsdeindexek (előző keresk. napi zárás)
napi változás
záró
Részvényindex
árfolyam
(pont)
(%)
26115,65
1,3
322,8
Dow Jones (DJIA)
2802,56
26,1
0,9
S&P 500
13184,0
-62,4
-0,5
DAX
23763,4
-105,0
-0,4
NIKKEI 225 (ma reggel)

Főbb devizapiaci árfolyamok
Devizanem

Ma reggel

Devizanem

Ma reggel

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

308,59
262,21
253,07
74,05

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

1,2194
1,1768
111,29
1,1325

Állampapír-piaci benchmark* hozamok
Lejárat

előző napi
(%)

1 napi
változás

3 hó
3 év
5 év
10 év
15 év

-0,04
0,48
1,00
1,96
2,43

- 0,01
0,01
0,00
- 0,02
-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
JÁRMŰIPAR
A
KÜLFÖLDI
MUNKAERŐ
BEHOZATALÁBAN
LÁTJA
A
MUNKAERŐHIÁNY ELSŐDLEGES MEGOLDÁSÁT A SZLOVÁK
AUTÓIPAR – Szlovákiában 2017-ben enyhén csökkent a gyártott
autók száma az egy évvel korábbi értékhez képest, azonban
ennek ellenére megőrizte világelsőségét az egy lakosra jutó
autógyártásban. Juraj Sinay, a szlovák Autóipari Szövetség (ZAP)
elnöke egy interjúban arra hívta fel a figyelmet, hogy ha nem
sikerül feloldani a további fejlődést korlátozó tényezőket, melyek
közül a legégetőbbnek a szakképzett munkaerő hiányát és a
szakképzés hiányosságait nevezte, akkor a szektor teljesítménye
csökkenésnek indulhat. Míg korábban a probléma megoldását
elsődlegesen a képzésben és az átképzésben látták, addig
mostanra a külföldi munkaerő behozatalát segítő körülmények
megteremtése került elsődlegesen fókuszba. Ez kockázatot jelent
a szintén munkaerőhiánnyal küzdő magyar autógyártók, valamint
az autóiparnak beszállító magyar KKV-k számára is, hiszen a
szlovák autóipar komoly elszívó hatást gyakorolhat a képzett
magyar munkaerőre.
Forrás: autopro.hu
ICT
NŐ A 3D NYOMTATÁS PIACA - Az International Data Corporation
(IDC) piackutató cég elemzéséből kiderült, hogy a 3D-nyomtatás
globális piaca az idén elérheti a 12 milliárd dollárt. Ez közel 20%-os
növekedés 2017-hez képest. Az IDC szerint 2021-ig a hardverekkel,
az anyagokkal, a szoftverekkel és a szolgáltatásokkal kapcsolatos
kiadások 20 milliárd dollárt tesznek majd ki. A legtöbb 3Dnyomtatással kapcsolatos kiadás a gyártóipart jellemzi majd, a
második helyen az egészségügyi szektor lesz megtalálható, a
harmadik pedig az oktatási ágazat lesz.
Forrás: idc.com ; sg.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.

