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NAPI HÍRLEVÉL
Pénz- és tőkepiaci összefoglaló
2% LEHETETT TAVALY AZ ÁHT-HIÁNY GDP-ARÁNYOSAN – Az NGM
tegnap közzétette az államháztartás egyenlegének 2017-es
előzetes becslését. E szerint 2017-ben az államháztartás
hiányának uniós módszertan szerint számolt mértéke a GDP 2%-a
körül alakulhatott a tervezett 2,4% helyett, az államadósság
aránya
pedig
1,5
százalékponttal,
a
GDP
72,4%-ára
csökkenhetett az Eximbank beszámítása nélkül, azzal együtt a
GDP 74,5%-ára mérséklődhetett a 2016 végi 76%-ról. Emellett az
is kiderült, hogy az uniós programokra döntően előlegként
folyósított kifizetések tavaly meghaladták a 2555,3 Mrd Ft-ot.

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

MA A KISKERESKEDELEM NOVEMBERI RÉSZLETEI JÖNNEK - Az
előzetes becslések szerint 6,4%-kal emelkedett a kiskereskedelmi
üzletek forgalma novemberben éves alapon. A növekedéshez a
legnagyobb hozzájáruló a nem élelmiszer jellegű kiskereskedelmi
üzletek forgalma volt: a Fekete Péntek miatt, valamint az
ünnepek közeledtével felpöröghetett a tartós fogyasztási cikkek
lakossági vásárlása.

Külföldi tőzsdeindexek (előző keresk. napi zárás)
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A DUNA HOUSE ÉRTÉKESÍTETTE EGYIK CÉGÉT – A társaság
bejelentette,
hogy
eladta
az
egyik
ingatlanfejlesztési
projekttársaságát a Zsinór 39 Projekt Kft.-t. A 2016-ban vásárolt
építési telken 43 lakásos társasház megépítésére kapott
engedélyt a Duna House. A tavalyi év során 60,3 millió forint
felértékelődést könyvelt el a társaság a telken. A Cégcsoport
folyamatosan
elemzi
a
fejlesztési
projektek
optimális
megtérülésének
lehetőségeit
és
méretgazdaságossági
szempontokat figyelembe véve döntött az eladás mellett.
MINDENKI DRAGHI SZAVAIT VÁRJA - Az ECB idei első kamatdöntő
ülését január 25-én, csütörtökön tartja. Azzal számolunk, hogy a
monetáris kondíciók mellett a jegybanki kommunikáció is
változatlan marad. Ugyan a két hete megismert, decemberi
ülésről szóló jegyzőkönyvben írottak nagy figyelmet kaptak, a
gazdasági folyamatok érdemben nem változtak december óta:
a kedvező gazdasági kilátásokhoz visszafogott inflációs
folyamatok párosulnak.
JAVULT AZ EU FOGYASZTÓI HANGULATA - Jelentősen javult a
fogyasztói bizalom az euróövezetben és az Európai Unióban
januárban. Az Európai Unió 28 tagállamában 1,0 ponttal, 0,4
pontra nőtt a fogyasztói bizalmi index értéke. Ma feldolgozóipari
beszerzési menedzser indexeket közölnek Európában és USA-ban
januárra vonatkozóan, várhatóan kedvező adatok érkeznek.
CSÖKKENHET AZ EURÓPAI PARLAMENTI KÉPVISELŐK SZÁMA - Az
Európai Parlament alkotmányügyi bizottsága 751-ről 705-re
csökkentené az EP-képviselői helyek számát a Brexitet követően.
Emellett az EP-bizottság elképzelése szerint a Nagy-Britanniának
jelenleg járó 73 mandátumból a brit kilépés után 27-et 14 olyan
uniós tagország között osztanának szét, amelyek jelenleg
„alulreprezentáltak” az EP-ben.
www.mkb.hu

Részvény
BUX*
Mtelekom
MOL
OTP
Richter

napi változás
(Ft)
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záró
árfolyam
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2
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1,25
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forgalom
(Ezer darab)
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* A BUX esetében a forgalom a teljes tőzsdei forgalmat jelenti

Főbb devizapiaci árfolyamok
Devizanem

Ma reggel

Devizanem

Ma reggel

EUR/HUF
CHF/HUF
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Állampapír-piaci benchmark* hozamok
Lejárat
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-0,03
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- 0,01
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* Indikatív hozam: az elsődleges piaci forgalmazók vételi/eladási
hozamai alapján számolt középérték, amelyen ügylet nem köthető

Jegybanki irányadó kamatok (%)
jelenlegi MKB prognózis
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ÁGAZATI HÍRBLOKK
LOGISZTIKA
ÉRDEKLŐDIK A WIZZ AIR A CSŐD ALATT ÁLLÓ ALITALIA IRÁNT - A
Wizz Air érdeklődik az Alitalia rövid és középtávú járatainak az
átvétele iránt derült ki Váradi József, (a légitársaság
vezérigazgatója) az olasz La Repubblica lapnak adott interjúból.
Az olasz légitársaság átvételére eddig a német Lufthansa és a brit
easyJet légitársaságok, valamint az amerikai Cerberus kockázati
tőkebefektető társaság jelezte érdeklődését. Az Alitalia tavaly
került csődvédelem alá, miután alkalmazottai elutasították a
fizetések és a létszám csökkentésével járó átszervezési programot.
Forrás: portfolio.hu
KERESKEDELEM ÉS FOGYASZTÁSI CIKKEK
A LUXUSÓRA BOLTOK ÚJ ONLINE VERSENYTÁRSAT KAPNAK – A
Chronext nevű német startup bővítheti a luxusórák online piacát
a hagyományos boltok rovására. Jelenleg a világ szintű, 37
milliárd dollárosra becsült luxusóra piac forgalmának csupán 3-4
százaléka zajlik online. A Chronext nem az első online óra
kereskedő portál, de a versenytársakhoz képest vannak saját óra
szerelői, ellenőrei. Minden órát egyedileg is tesztelnek mielőtt
megjelenhetne az online felületen. 24 hónap garanciát vállalnak,
és elmondásuk szerint csupán 4 százalék a visszaküldések aránya.
Minden egyes eladott óráért 13-30 százalék közvetítői díjat
kapnak. Jelentős kockázati tőkét is sikerült bevonniuk, és jelenleg
a globális növekedésre koncentrálnak, nem pedig a gyors profit
realizálásra.
Forrás: global.handelsblatt.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.

