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NAPI HÍRLEVÉL
Pénz- és tőkepiaci összefoglaló
MEGTARTOTTA ELSŐ MIRS TENDERÉT AZ MNB – Az MNB a 2017.
novemberi bejelentésnek megfelelően most csütörtökön tartotta
első öt és tíz éves futamidejű, monetáris politikai célú
kamatcsere (MIRS) tenderét. Az ötéves lejáraton 35, a tízéves
lejáraton 40 Mrd Ft értékben kötött üzletet a bankokkal. Az MNB
azért vezette be a feltétel nélküli kamatcsere-eszközt, hogy a
laza monetáris kondíciók a hozamgörbe hosszabb szakaszán is
érvényesüljenek,
és
ezáltal
kedvezőbbé
váljanak
a
hitelkondíciók idehaza. A MIRS 2018 első negyedévére
vonatkozó keretösszege 300 milliárd forint. Az EUR/HUF kurzus ma
reggel 308,40-nél jár.
ALAPTŐKE EMELÉS A MASTERPALTNÁL - A Masterplast január 15én 858.318 db 100 Ft névértékű és 607 Ft kibocsátási értékű a
már bevezetett részvényekkel azonos jogokat biztosító
törzsrészvény zártkörű forgalomba hozatalával a Társaság
alaptőkéjének 1.460.127.900 Ft-ra történő felemeléséről döntött.
A tőkeemelésre apport ellenében került sor. Ez a lépés
valójában egy hitel-tőke konverzió, amelynek során a két fő
részvényes tagi kölcsönét tőkeemeléssel tőkévé alakították át.
Véleményünk szerint a tőkeemelés hosszútávon javíthatja a
társaság növekedési lehetőségeit. A modellünket frissítettük az új
hitel/saját tőke arány illetve a részvényszám változásának
figyelembevételével. Így az egyéves célárfolyamot 775 forintról
766 forintra csökkentettük.
3 ÉVES MÉLYPONT KÖZELÉBEN A DOLLÁR - Az amerikai
költségvetési határidővel kapcsolatos aggodalmak erősödtek a
piacon, a képviselőház után ma a szenátus elé kerül a tervezet,
amely még egy hónapig biztosíthatja a kormányzati funkciók
működését. Tegnap bár gyengébb amerikai lakáspiaci adatok
jelentek meg, a heti munkanélküliek száma 45 éves mélypontra
süllyedt, ami támogatta az amerikai állampapír-piaci hozamok
emelkedését is. Ma a michigani fogyasztói hangutindex
végleges számait ismertetik, de nagy várakozás előzi meg a
német koalíciós tárgyalások miatt fontos hétvégi SPD
kongresszust, valamint az ECB január 25-i kamatdöntő ülését is.
Az EUR/USD kurzus 1,2250 körül mozog ma reggel.
MACRON SZIGORÚAN FOGALMAZOTT A BREXIT KAPCSÁN – A
francia elnök a brit miniszterelnökkel folytatott egyeztetések után
a londoni pénzügyi szolgáltatási szektor kapcsán azt mondta, a
brit kilépést követően nem lehet megkülönböztetett hozzáférést
adni az egységes piachoz, ha a City jelen akar lenni az
egységes piacon, akkor a közös költségvetéshez is hozzá kell
járulnia és el kell ismernie az uniós joghatóságot is, a választás
Nagy-Britanniáé – fogalmazott Macron.
www.mkb.hu

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

Részvény
BUX*
Mtelekom
MOL
OTP
Richter

napi változás
(Ft)
(%)

záró
árfolyam
39 664
471
3 034
10 910
6 690

121
1
18
-30
15

0,31
0,11
0,60
-0,27
0,22

forgalom
(Ezer darab)
3 286
458
399
355
197

* A BUX esetében a forgalom a teljes tőzsdei forgalmat jelenti

Külföldi tőzsdeindexek (előző keresk. napi zárás)
napi változás
záró
Részvényindex
árfolyam
(pont)
(%)
26017,81
-0,4
-97,8
Dow Jones (DJIA)
2798,03
-4,5
-0,2
S&P 500
13281,4
97,5
0,7
DAX
23808,1
44,7
0,2
NIKKEI 225 (ma reggel)

Főbb devizapiaci árfolyamok
Devizanem

Ma reggel

Devizanem

Ma reggel

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

308,52
262,96
251,54
74,10

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

1,2265
1,1731
110,77
1,1339

Állampapír-piaci benchmark* hozamok
Lejárat

előző napi
(%)

1 napi
változás

3 hó
3 év
5 év
10 év
15 év

-0,03
0,50
1,03
2,05
2,48

0,01
0,02
0,03
0,09
0,05

* 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
LOGISZTIKA
FUTÁRPOSTAI SZOLGÁLTATÁSOK DRÁGULÁSA VÁRHATÓ - 2017-ben
drágulás volt jellemző a postai, futárpostai szolgáltatások piacán
Magyarországon. 2018-ban pedig további, akár 15%-os drágulás
sem kizárt, amit egyebek mellett előre vetít, hogy a Magyar Posta
áremeléssel indította az évet. Alapvetően a munkaerőhiány
jelenti az egyik fő problémát és részben ezzel magyarázható a
drágulás is. Rengeteg gépkocsivezető hiányzik, sokan a jobban
fizető közösségi közlekedési vállalatoknál, ill. külföldön dolgoznak.
Az áremelkedés másik oka, hogy az iparágban olyan alacsony
árszint és jövedelmezőség alakult ki, ami mostanra nem
fenntartható. Az ingyenes kiszállítás is hamarosan át fog alakulni
és csak egy bizonyos érték fölött lehet vele élni, vagy egyre
inkább meg fog szűnni.
Forrás: logisztika.com
MEZŐGAZDASÁG, ENERGIA
TÁMOGATÁST KAPHATNAK A GAZDÁK NAPELEM PARKOK
LÉTESÍTÉSÉRE – A kormányzati tájékoztatás szerint külön
programban támogatnák, többek közt kedvezményes hitellel a
gazdák napelem park létesítését. A koncepció szerint egyenként
maximum 0,5 megawattos parkból 3000 darabot lehetne
kialakítani egy-egy hektárnyi területen. A napelemek által fedett
területeket, összesen közel 3 ezer hektárt, valószínű ki kell majd
vonni a mezőgazdasági termelésből, de feltételezhető, hogy a
gyengébb minőségű, illetve az elektromos infrastruktúrához közeli
földek esetén lesznek csak ilyen beruházások.
Forrás: agrarszektor.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.

