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NAPI HÍRLEVÉL
Pénz- és tőkepiaci összefoglaló
DÉLUTÁN JÖN AZ ECB KAMATDÖNTŐ ÜLÉSE – 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. Mario Draghi az ülést követő
sajtótájékoztatón ismét kiemelheti, hogy szükséges a jegybank
támogató piaci jelenléte: az ECB alacsonyabb volumenű
kötvényvásárlási programja 2018. szeptemberig tart a korábbi
menetrendben meghatározottak szerint, az ECB elnöke
várakozásunk szerint a sajtótájékoztatón inkább galamb
hangvételű nyilatkozatot tehet.
3 ÉVES MÉLYPONTRÓL FORDULT MA A DOLLÁR - A zöldhasú a főbb
devizákkal szemben gyengülést mutatott szerdán, miután az
amerikai pénzügyminiszter, Steven Mnuchin Davosban azt
mondta, a gyenge dollár jó az amerikai gazdaságnak, abból a
kereskedelmen keresztül profitálhat. Emellett az eurózónából
érkező konjunktúraadatok is felülmúlták a várakozásokat: az
eurózónában a feldolgozóipari és szolgáltatóipari kilátásokat
együttesen tükröző mutató 2006 nyara óta nem látott szintre
emelkedett, ami az adatközlő jelzése szerint 1%-os első
negyedéves GDP-növekedést vetít előre. Ma a német IFO
indexet érdemes délelőtt figyelni, az EUR/USD kurzus 1,2420 körül
mozog.
6,7%-KAL NŐTT A KISKERESKEDELEM TAVALY NOVEMBERBEN
IDEHAZA – A KSH második becslése szerint a kiskereskedelmi
üzletek forgalma 6,7%-kal nőtt éves alapon. A részletek szerint a
nem élelmiszer-kiskereskedelemi forgalom nőt a leginkább. A
csomagküldő és internetes kiskereskedelem volumene 28%-kal
emelkedett, folytatva a 2017-es dinamikus bővülését.
VÁLTOZOTT
A
JEGYBANK
EGYIK
NEMKONVENCIONÁLIS
MONETÁRIS ESZKÖZE – Az MNB tegnap módosította a monetáris
politikai célú kamatcsere-eszköz terméktájékoztatóját, aminek
értelmében a továbbiakban fix áras tenderen hirdeti meg a
monetáris politikai célú kamatcsere-eszközét (MIRS). A jegybank
várakozása szerint a tender és a módosítás erősíti azt a célt,
hogy a laza monetáris kondíciók a hozamgörbe hosszabb
szakaszán is érvényesüljön. Az EUR/HUF kurzus 309,30-nál jár ma
reggel.
JÖN A CSEH ELNÖKVÁLASZTÁS MÁSODIK FORDULÓJA – Január
26-án és 27-én Csehországban az elnöki választás második
fordulóját tartják. Az első fordulót 38,6%-os támogatottsággal
Milos Zeman, jelenlegi elnök nyerte, kihívója Jirí Drahos, a Cseh
Tudományos
Akadémia
volt
elnöke
26,6%-ot
kapott.
Csehországban egyébként a kormányalakítás törekvések is
folynak, ám úgy tűnik a politikai bizonytalanság nem hat az
EUR/CZK árfolyamára.
www.mkb.hu

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

Részvény
BUX*
Mtelekom
MOL
OTP
Richter

napi változás
(Ft)
(%)

záró
árfolyam
40 980
479
3 170
11 530
6 670

-537
-3
-30
-200
-105

-1,29
-0,52
-0,94
-1,71
-1,55

forgalom
(Ezer darab)
3 397
551
817
680
387

* A BUX esetében a forgalom a teljes tőzsdei forgalmat jelenti

Külföldi tőzsdeindexek (előző keresk. napi zárás)
napi változás
záró
Részvényindex
árfolyam
(pont)
(%)
26252,12
41,3
0,2
Dow Jones (DJIA)
2837,54
-1,6
-0,1
S&P 500
13414,7
-144,9
-1,1
DAX
23669,5
-271,3
-1,1
NIKKEI 225 (ma reggel)

Főbb devizapiaci árfolyamok
Devizanem

Ma reggel

Devizanem

Ma reggel

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

309,30
264,03
249,06
74,57

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

1,2419
1,1714
109,13
1,1491

Állampapír-piaci benchmark* hozamok
Lejárat

előző napi
(%)

1 napi
változás

3 hó
3 év
5 év
10 év
15 év

-0,02
0,59
1,13
2,14
2,56

0,01
0,02
0,03
0,02
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
JÁRMŰIPAR
VÁLSÁG ELŐTTI SZINTRE ÉRTEK AZ ÚJAUTÓ ELADÁSOK AZ EU-BAN –
A decemberi enyhe visszaesés ellenére – ami leginkább az
eggyel kevesebb munkanapnak tudható be - 2017 egészében
3,4%-kal nőttek az európai új személyautó eladások az egy évvel
korábbi értékhez viszonyítva. Az immáron négy éve tartó
folyamatos növekedés hatására, az újautó eladások tavaly
elérték a 2007-es, válság előtti szintet. A nyugat-európai országok
közül kizárólag Nagy-Britannia (-5,7%) és Írország (-10,4%) mutatott
nagyobb csökkenést, Németországban, Franciaországban,
Olaszországban és Spanyolországban egyaránt nőttek az
eladások. Kiemelkedő volt az újonnan csatlakozott EU
tagországok teljesítménye. Itt 12,8%-os növekedés volt mérhető.
Ezen belül is kiugróan magas volt a magyar piac teljesítménye. A
hazai 20,4%-os növekedést az EU tagországok közül kizárólag
Litvánia tudta túlszárnyalni.
Forrás: acea.be
ICT
GIGABÍRSÁG A QUALCOMMNAK - Az Európai Bizottság 997 millió
eurós büntetést szabott ki a Qualcommra, mert megakadályozta,
hogy más vállalatok is versenyezni tudjanak az LTE lapkák piacán.
A Qualcomm visszaélt a piaci erőfölényével és elérte, hogy más
vállalatok ne gyárthassanak LTE-s chipeket: fizettek az Apple-nek,
amely a piac egyik legfontosabb szereplője, hogy ne
vásároljanak mástól ilyen lapkákat, így a riválisaik nem tudtak
érvényesülni a területen. A büntetés a Qualcomm 2017-es
bevételének 4,9%-át teszi ki.
Forrás: portfolio.hu ; zerohedge.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.

