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NAPI HÍRLEVÉL
Pénz- és tőkepiaci összefoglaló
ÚJABB CSÚCSON A GKI KONJUNKTÚRA INDEXE IDEHAZA –
Januárban 2017 végi csúcsához képest is tovább emelkedett a
GKI konjunktúra indexe: az üzleti bizalmi index kissé javult, míg a
fogyasztói bizalmi index kissé csökkent. A foglalkoztatási szándék
a kereskedelem kivételével minden szektorban javult, ám a
vállalatok szerint a bővülés fő akadálya továbbra is a
munkaerőhiány. Ma az MNB 6 és 12 hónapos forintlikviditást
nyújtó devizaswap-tendert tart a kereskedelmi bankok körében.
Az EUR/HUF árfolyam ma reggel 309,16-nál jár, az előttünk álló
héten a globális és regionális tendenciákkal párhuzamosan
lefelé mozoghat a devizapár.
MOL-INA: BEZÁRHATJÁK AZ EGYIK OLAJFINOMÍTÓT - A Deloitte
cég elemzésére támaszkodva MOL 49 %-os tulajdonában lévő
INA a sziszeki finomító bezárását javasolja, amely 40 ember
áthelyezését is jelentené. A finomító bezárásáról már régóta tart
a vita az INA és a horvát kormány között, de az utóbbi hallani
sem akar a működés beszüntetéséről. Ezzel szemben a finomítót
logisztikai központtá alakíthatják át, amiből a becslések szerint a
következő három évben 93 millió dollár bevétele származna az
INA-nak, a jelenlegi veszteséggel szemben. Az átalakításokra a
második félévben kerülne sor.
KEZDŐDHETNEK A NÉMET KOALÍCIÓS TÁRGYALÁSOK – A német
Szociáldemokrata Párt (SPD) vasárnapi kongresszusán a
nagykoalícióról szóló tárgyalások elindítása mellett döntött, a
várhatóan két hétig tartó egyeztetés kedden kezdődhet el. A
szavazáson szoros eredmény született, 56%-os támogatottságot
kapott az újabb kormányalakítás a 642 küldött között, a koalíciós
szerződésről is voksolni fognak a szociáldemokraták (mintegy 450
ezren).
KORMÁNYZATI LEÁLLÁS AZ USÁ-BAN - Péntek este a szenátus
nem szavazta meg a kormányzati hivatalok és ügynökségek
finanszírozását biztosító törvényt, miután nem jutottak dűlőre a
fiatal migránsokat védő (DACA) törvény folytatásáról, így péntek
éjféltől egyes állami intézmények zárva maradnak, a dolgozók
nem kapnak fizetést vagy kényszerszabadságra mennek.
Utoljára 2013-ban 16 napig tartott a leállás, a politikai ellentétek
nyomán. Ma 18:00-kor újabb szavazást tartanak, ahol
ideiglenesen (február 8-ig) meghosszabbíthatják a kormányzati
szervek finanszírozását biztosító törvényt. Az EUR/USD kurzus ma
reggel 1,2232-nél jár ma reggel.
A HÉTEN TARTJÁK A DAVOSI FÓRUMOT - Január 23-26. között kerül
megrendezésre a svájci Davosban a Világgazdasági Fórum,
ahol mintegy ezer gazdasági és politikai vezető tanácskozik éves
rendszerességgel 1971 óta. Az idei találkozó témája Megosztott
jövő egy széttöredezett világban, de a világgazdasági kilátások
és az előttünk álló kockázatok is a napirenden lesznek.
www.mkb.hu

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

Részvény
BUX*
Mtelekom
MOL
OTP
Richter

napi változás
(Ft)
(%)

záró
árfolyam
40 022
474
3 098
10 970
6 700

358
3
64
60
10

0,90
0,64
2,11
0,55
0,15

forgalom
(Ezer darab)
2 403
372
759
360
143

* A BUX esetében a forgalom a teljes tőzsdei forgalmat jelenti

Külföldi tőzsdeindexek (előző keresk. napi zárás)
napi változás
záró
Részvényindex
árfolyam
(pont)
(%)
26071,72
0,2
53,9
Dow Jones (DJIA)
2810,3
12,3
0,4
S&P 500
13434,5
153,0
1,2
DAX
23816,3
8,3
0,0
NIKKEI 225 (ma reggel)

Főbb devizapiaci árfolyamok
Devizanem

Ma reggel

Devizanem

Ma reggel

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

309,14
262,84
252,73
74,13

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

1,2232
1,1762
110,85
1,1353

Állampapír-piaci benchmark* hozamok
Lejárat

előző napi
(%)

1 napi
változás

3 hó
3 év
5 év
10 év
15 év

-0,03
0,53
1,13
2,17
2,56

0,00
0,03
0,10
0,12
0,08

* 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
ENERGIA
OLAJPIACI EGYENSÚLYRA ÉS JELENTŐS VOLATILITÁSRA SZÁMÍT AZ
IEA 2018-BAN – A Nemzetközi Energiaügynökség legfrissebb
olajpiaci jelentése szerint 2018-ban is maradhatnak a 60-70 dollár
közötti olajárak, azonban az energiaügynökség a számos piaci
bizonytalanság és geopolitikai kockázat következtében jelentős
volatilitásra számít az idei évben. A megnövekedett árak
elsődleges oka a piaci egyensúly egyre nyilvánvalóbb
helyreállása, amit jól alátámaszt, hogy az OECD olajkészletek már
3 negyedéve folyamatosan csökkennek, ami ritka jelenségnek
számít. Az Energiaügynökség 2018-ra 1,3 millió hordó / nap
globális kereslet növekedéssel számol, ami némileg alacsonyabb,
mint a 2017-es 1,6 millió hordó / nap. A kínálati oldalon, az olajár
emelkedés hatására fokozódik a nem-OPEC (elsősorban az USAbeli palaolaj) kitermelés. Az USA nem konvencionális
olajkitermelésének növekedési üteme várhatóan a tavalyi 0,87
millió hordó / nap szintről 1,1 millió hordó / nap szintre emelkedik
(ezzel az USA megelőzheti Szaúd-Arábiát és megközelítheti
Oroszországot), ami a nem-OPEC olajkitermelés növekedést 1,7
millió hordó / nap szintre emeli (ez magasabb, mint az 1,3 millió
hordós kereslet növekedés). Az olajkitermelés csökkentési
egyezményben résztvevő országok teljesítése magas szinten van
és amennyiben ez 2018-ban is így marad, akkor az IEA szerint egy
kereslet-kínálat szempontjából kiegyensúlyozott évre számíthatunk
2018-ban, ha nem realizálódik geopolitikai esemény.
Forrás: iea.org
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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.

