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NAPI HÍRLEVÉL
Pénz- és tőkepiaci összefoglaló
TRUMP AZ ERŐS DOLLÁR MELLETT ÉRVELT - A dollár árfolyama
korrekciót mutatott péntek reggel a főbb devizákkal szemben,
miután az amerikai elnök Davosban egy televíziós interjúban az
erős dollár mellett érvelt, Trump kommentje ugyanakkor
ellentmond az amerikai pénzügyminiszter megelőző napi
nyilatkozatának. Ma nagy várakozás előzi meg Donald Trump
davosi beszédét, de fontos makroadatokat is publikálnak a
tengerentúlon - megismerhetjük a tavalyi utolsó negyedéves
GDP-növekedésre vonatkozó első becslést, a gazdasági tempó
valamelyest mérséklődhetett. Emellett a külkereskedelem és a
tartós cikkek megrendeléseinek legutóbbi számait is publikálják,
tegnap az újlakás-eladások elmaradtak a várakozásoktól.
VÁLTOZATLAN MONETÁRIS KONDÍCIÓKAT JELENTETT BE AZ ECB –
Továbbá a tegnapi kamatdöntő ülésén a jegybanki
kommunikáció sem módosult. Mario Draghi az ülést követő
sajtótájékoztatón kiemelte, hogy szükséges a jegybank
támogató piaci jelenléte: az ECB alacsonyabb volumenű
kötvényvásárlási programja 2018. szeptemberig tart a korábbi
menetrendben meghatározottak szerint. Draghi kétszer is kitért
arra, hogy az euró volatilitása bizonytalanságot jelent, a
befektetők ugyanakkor a gazdasági növekedéssel kapcsolatos
optimizmus megfogalmazására reagáltak, az euró tovább
menetelt, átlépve az 1,25-ös szintet is a dollárral szemben, majd
az amerikai elnök szavaira fordult az árfolyam, ma reggel 1,2450
körül mozog az EUR/USD kurzus.
VEGYES GYORSJELENTÉSEK ÉRKEZTEK A TENGERENTÚLRÓL - A Dow
Jones-nak sikerült új történelmi csúcsot beállítania tegnap. Az
Intel vártnál jobb számokkal lepte meg a befektetőket,
árbevétel terén 16,3 milliárd dolláros konszenzus helyett 17,05
milliárd dollárt publikáltak, míg a társaság 1,08 dolláros
részvényenkénti profitja 21 centtel múlta felül a várakozást. A
társaság pozitív kilátásokat fogalmazott meg, miközben
osztalékot is emelt. A Starbucks negyedéves számai viszont
alulmúlták az elemzők várakozását: a cég árfolyama esett a
zárás utáni kereskedésben. Az adócsökkentésnek köszönhetően
az idei első negyedéves korábbi várakozásait azonban
megemelte a társaság.
TOVÁBB CSÖKKENHETNEK A KÖZPONTI TERHEK – Varga Mihály,
Nemzetgazdasági miniszter tegnap arról beszélt, hogy a
kormány tovább csökkentené a központi terheket (a
járulékcsökkentést egészen 15%-ig), emellett a munkahely
védelmi akció tervet továbbra is fenntartanák. Varga Mihály a
nők és az idősek foglalkoztatásában még lát tartalékot.
AGRÁRPOLITIKAI MEGÁLLAPODÁS HORVÁTORSZÁG ÉS A V4-EK
KÖZÖTT – Közös nyilatkozatot fogadott el a visegrádi országok és
Horvátország agrárminisztere Budapesten. Ma a visegrádi
országok miniszterelnökei találkoznak Budapesten.
www.mkb.hu

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

Részvény
BUX*
Mtelekom
MOL
OTP
Richter

napi változás
(Ft)
(%)

záró
árfolyam
40 432
481
3 112
11 330
6 645

-548
2
-58
-200
-25

-1,34
0,42
-1,83
-1,73
-0,37

forgalom
(Ezer darab)
4 659
362
758
477
593

* A BUX esetében a forgalom a teljes tőzsdei forgalmat jelenti

Külföldi tőzsdeindexek (előző keresk. napi zárás)
napi változás
záró
Részvényindex
árfolyam
(pont)
(%)
26392,79
0,5
140,7
Dow Jones (DJIA)
2839,25
1,7
0,1
S&P 500
13298,4
-116,4
-0,9
DAX
23631,9
-37,6
-0,2
NIKKEI 225 (ma reggel)

Főbb devizapiaci árfolyamok
Devizanem

Ma reggel

Devizanem

Ma reggel

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

309,12
264,84
248,18
74,61

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

1,2455
1,1672
109,06
1,1435

Állampapír-piaci benchmark* hozamok
Lejárat

előző napi
(%)

1 napi
változás

3 hó
3 év
5 év
10 év
15 év

-0,03
0,55
1,10
2,14
2,54

- 0,01
- 0,04
- 0,03
0,00
-0,02

* 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

MKB Bank Napi Hírlevél

ÁGAZATI HÍRBLOKK
MEZŐGAZDASÁG
BLOCK-CHAIN ALAPÚ LEHET A JÖVŐ MEZŐGAZDASÁGI KERESKEDELME –
A világ egyik legnagyobb árukereskedelmi cége, a Luis Dreyfus
Company (LDC), amely elsősorban gabona, rizs, olajos magvak, pamut,
kávé és cukor kapcsán bír jelentős globális jelenléttel, bankokkal
közösen létrehozta a világ első blockchain-alapú mezőgazdasági
kereskedési platformját. A technológiát tesztelték egy szójababszállítmányon, amit egy amerikai cég adott el a kínai vevőjének. Az
eredmények meggyőzőek, ötödére csökkent a dokumentumok
kezeléséhez szükséges idő, végig követhető és ellenőrizhető volt a
tranzakció, gyorsabban forgott az áru és a kapcsolódó banki
finanszírozás is, ami időt és pénzt is spórolt az érintett feleknek. Egy
darabig még biztos élni fognak a hagyományos kereskedelmi
rendszerek, de a block-chain megoldás még gyorsabbá és olcsóbbá
teszi a kereskedelmet, így szintet léphet az agrárium globalizációja is.
Forrás: portfolio.hu; ldcom.com/ blockchain-buzzword
ENERGIA ÉS JÁRMŰIPAR
AZ ELEKTROMOS AUTÓK GYORS ELTERJEDÉSE ÁRAM KIMARADÁST IS
OKOZHAT – A német energiaszolgáltatók és tanácsadók egyaránt
felhívták a figyelmet, hogy az elektromos autók és a hozzájuk
kapcsolódó otthoni és nyilvános töltők gyors, pusztán földrajzi
szempontokra fókuszáló elterjedése áramkimaradásokhoz is vezethet. A
jelenleg telepített töltők legnagyobb része nem okos, így nem tudják a
rendszer terhelését is figyelembe véve, automatikusan és okosan
késleltetni a töltés megindulását. Ha mindenki egyszerre ér haza
munkából és csatlakoztatja autóját, akkor egyes környékeken akár
néhány autó együttes töltése is hálózat túlterhelést okozhat. A megoldás
vagy jelentős hálózat fejlesztést igényel, vagy pedig okos töltőket,
amelyek nem csupán a felhasználók, hanem a teljes hálózat igényeit is
figyelembe veszik.
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.

