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NAPI HÍRLEVÉL
Pénz- és tőkepiaci összefoglaló
JAVÍTOTTA VILÁGGAZDASÁGI ELŐREJELZÉSÉT AZ IMF - Felfelé
javította a világgazdaság idei és jövő évi növekedésére
vonatkozó becslését az IMF a tegnap közzétett kiadványukban
(WEO): 2018-ra és 2019-re is 3,9%-os globális növekedést várnak
az IMF szakértői, ami 0,2 százalékponttal magasabb az októberi
prognózishoz képest. Szerintük a globális gazdaságot továbbra is
a fejlődő országok gazdasági teljesítménye hajtja leginkább. A
globális növekedés kockázatai az IMF szerint kiegyensúlyozottak
rövidtávon, ám középtávon a geopolitikai feszültségek, a
politikai bizonytalanságok és egyes országok befelé fordulása
árnyékolhatja a képet.
VÁLTOZATLAN INFLÁCIÓS PROGNÓZIS A BOJ-TÓL – A
várakozásoknak megfelelően a japán jegybank változatlanul
hagyta irányadó eszközét és továbbra is fenntartja az ultralaza
gazdasági környezetet. Friss gazdasági prognózisokat is közölt: az
inflációra vonatkozó várakozása hosszú idő óta most először
maradt változatlan (az elmúlt 14 alkalommal mindig csökkent a
korábbi prognózis), ami a BoJ optimizmusát tükrözheti az idei
évet illetően.
3 ÉVES CSÚCS KÖZELÉBEN AZ EUR/USD ÁRFOLYAM – Az EUR/USD
árfolyam ma reggel 1,2247-nél jár, tegnap kisebb megnyugvást
hozott a piacon, hogy a szenátus megszavazta a kormányzati
hivatalok és ügynökségek finanszírozását biztosító törvényt
ideiglenesen (február 8-ig). Makroadatok tekintetében ma
csendes nap várható: az eurózóna fogyasztói bizalmi indexét
közlik januárra vonatkozóan, míg az USA-ban a Fed-jelölt,
Goodfriend meghallgatása kaphat nagyobb figyelmet.
EMELKEDETT A BANKKÖZI LIKVIDITÁS IDEHAZA – Tegnap az MNB 6
és 12 hónapos devizaswap-tendert tartott, ahol mindkét
lejáraton 25-25 Mrd Ft értékű ajánlatot fogadott el. Az MNB által
biztosított bankrendszeri többletlikviditás 1611 Mrd Ft-ra
emelkedett. Az EUR/HUF árfolyam ma reggel 309,81-nél jár.
ISMÉT TÖRTÉNELMI CSÚCSON A TENGERENTÚLI INDEXEK Folytatódott a szárnyalás a tengerentúlon, az indexek ismét
történelmi
csúcsra
kapaszkodtak,
miután
ideiglenes
megállapodás született a kormányzati leállás befejezéséről. A
gyorsjelentési szezon továbbra sem okoz csalódást a
befektetőknek, az S&P500 index tagjai közül eddig 58 vállalat
publikálta negyedéves számait. A cégek összesített profitja
eddig 3,1%-kal múlta felül az elemzők várakozását. A Netflix
összesen 8,33 millió új előfizetőt tudhat magáénak, amely
lényegesen felülmúlja a 6,45 milliós várakozást, közölte a
társaság a tegnap közzétett gyorsjelentésében. Árbevétel és
profit terén a vártnak megfelelő számok érkeztek, de az idei első
negyedévre vonatkozó előrejelzéseit érdemben megemelte a
cég.
www.mkb.hu

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

Részvény
BUX*
Mtelekom
MOL
OTP
Richter

napi változás
(Ft)
(%)

záró
árfolyam
41 002
480
3 196
11 350
6 780

981
6
98
380
80

2,45
1,27
3,16
3,46
1,19

forgalom
(Ezer darab)
4 594
1 002
884
1 407
276

* A BUX esetében a forgalom a teljes tőzsdei forgalmat jelenti

Külföldi tőzsdeindexek (előző keresk. napi zárás)
napi változás
záró
Részvényindex
árfolyam
(pont)
(%)
26214,6
0,5
142,9
Dow Jones (DJIA)
2832,97
22,7
0,8
S&P 500
13463,7
29,2
0,2
DAX
24124,2
307,8
1,3
NIKKEI 225 (ma reggel)

Főbb devizapiaci árfolyamok
Devizanem

Ma reggel

Devizanem

Ma reggel

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

309,83
262,89
252,95
74,28

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

1,2249
1,1786
110,96
1,1404

Állampapír-piaci benchmark* hozamok
Lejárat

előző napi
(%)

1 napi
változás

3 hó
3 év
5 év
10 év
15 év

-0,02
0,57
1,14
2,20
2,59

0,01
0,04
0,01
0,03
0,03

* 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
MEZŐGAZDASÁG
MÉRLEG HELYETT APPLIKÁCIÓVAL IS MÉRHETJÜK A MARHÁK SÚLYÁT
– A digitális szarvasmarha mérleget egy magyar vállalkozás
fejlesztette

ki

mobil

applikáció

formájában.

Az

Agroninja

fejlesztése az állatokról készült fénykép alapján 95 százalékos
pontossággal állapítja meg a testtömeget mozgó, vagy részben
takart helyzetben is, és ehhez a fajta, nem, életkor és egyéb alkati
tényezőket veszi figyelembe. A súly adatokat ENAR azonosítóval
együtt rögzíti és továbbküldi a szoftver. Mivel így nincs szükség
mérlegre, illetve az állatok mozgatására, ezért jelentős költség
takarítható meg, és a rendszeres mérésekkel a súlygyarapodást
célzó genetika és takarmányozás egyaránt tovább fejleszthető. A
magyar startup a hét közepén kezdődő AGROmashEXPO kiállítói
között is szerepel.
Forrás: agrarszektor.hu

KERESKEDELEM ÉS FOGYASZTÁSI CIKKEK
AZ AMAZON MEGNYITJA A PÉNZTÁR NÉLKÜLI BOLTJÁT - Az Amazon
Seattle-ben megnyitotta az első olyan boltját, ahol pénztári
sorban állás nélkül lehet vásárolni, mert a fizetés automatikusan
történik. A lényege a rendszernek, hogy az üzlet egész területén
kamerák és különböző szenzorok figyelik a vásárlókat, hogy
milyen árut vesznek le a polcról és tesznek vissza, vagy bele a
kosarába. Ami pedig a vásárlónál marad, és kisétál az üzletből,
annak az árát a rendszer egyszerűen levonja az illető számlájáról.
Így nemcsak pénztárosokra, de biztonsági őrökre sincs szükség.
Forrás: reuters.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.

