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NAPI HÍRLEVÉL
Pénz- és tőkepiaci összefoglaló
A GYORSJELENTÉSEK MOZGTHATJÁK A PIACOKAT AZ USA-BAN Az idei év eddigi legizgalmasabb, és várhatóan a legvolatilisebb
hete kezdődhet a tengerentúlon, és nemcsak a Fed év eleji
ülése miatt, hanem a rengeteg gyorsjelentés miatt is. Számos
technológiai óriás számai érkeznek a következő napokban,
szerdán a Facebook és a Microsoft jelent, pénteken pedig az
Amazon és az Apple. Az elemzők szerint az Apple 79 millió
okostelefont értékesíthetett az elmúlt 3 hónapban, szemben az
egy évvel ezelőtti 78 millióval, az iPhone X típusból pedig 29 millió
darab fogyhatott.
A FED IDEI ELSŐ KAMATDÖNTŐ ÜLÉSE JÖN - Több tekintetben is
érdekes lesz a Fed január 30-31-én esedékes kamatdöntő ülése:
egyrészt ez az első idei szeánsz, másrészt ez lesz a leköszönő
elnök, Janet Yellen utolsó kamatdöntése a mostani mandátuma
keretében. Tekintettel arra, hogy a Fed tavaly decemberben
tett közzé friss prognózisokat, a mostani kamatdöntés keretében
nem számítunk érdemi bejelentésre, az irányadó ráta változatlan
maradhat. Az előttünk álló héten fontosabb makroadatokat a
hét utolsó két napján publikálnak (ISM feldolgozóipari BMI,
átfogó munkaerő-piaci adatok. Az EUR/USD kurzus 1,2410 körül
indítja a hetet.
2017-BEN 2,3%-KAL BŐVÜLT AZ AMERIKAI GAZDASÁG – Pénteken
a tavalyi negyedik negyedéves GDP-adatot közölték, mely az
elemzői konszenzustól elmaradt, a 2017-es év utolsó három
hónapjában 2,6%-os évesített növekedést mértek. A lakossági
fogyasztás 3 éve nem látott mértékben bővült (3,8%),
ugyanakkor ez magával hozta az import közel 14%-os
megugrását, ilyen szintű növekedésre 2010 óta nem volt példa.
Így az export felett növekvő import (nettó export) 1,13
százalékpontot elvett a növekedésből, csakúgy mint a készletek
alakulása (-0,67 százalékpont). A 2017-es 2,3%-os átlagos
növekedési ütem 0,8 százalékponttal magasabb, mint amit 2016ban láthattunk.
KEDDEN JEGYBANKI KAMATDÖNTÉS IDEHAZA – Piaci várakozások
szerint az MNB Monetáris Tanácsa idei első kamatdöntő ülésén
változatlanul hagyja a monetáris feltételeket, emellett további
nem konvencionális eszköz bevetése sem várható. A GKI
Gazdaságkutató Zrt. friss előrejelzése szerint idén 3,8%-os
gazdasági növekedés, gyorsuló infláció és mérsékeltebb
beruházási aktivitás lehet.
MARAD A KORÁBBI ELNÖK CSEHORSZÁGBAN – A hétvégi
elnökválasztás eredményeképp a korábbi elnök, Milos Zeman
marad az elnök Csehországban. Milos Zeman támogatottsága
51,5%-os, míg Jirí Drahosé 48,5%-os volt. Zeman hétvégi
beszédében arra is utalt, hogy több időt ad Andrej Babisnak a
második kormányalakítási kísérletére, és csak azután nevezi ki
újra kormányfőnek, miután a képviselőházban sikerül biztosítania
új kormánya számára a többséget.
www.mkb.hu

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

Részvény
BUX*
Mtelekom
MOL
OTP
Richter

napi változás
(Ft)
(%)

záró
árfolyam
40 786
475
3 138
11 520
6 650

354
-6
26
190
5

0,88
-1,25
0,84
1,68
0,08

forgalom
(Ezer darab)
2 598
701
357
445
178

* A BUX esetében a forgalom a teljes tőzsdei forgalmat jelenti

Külföldi tőzsdeindexek (előző keresk. napi zárás)
napi változás
záró
Részvényindex
árfolyam
(pont)
(%)
26616,71
0,8
223,9
Dow Jones (DJIA)
2872,87
33,6
1,2
S&P 500
13340,2
41,8
0,3
DAX
23629,3
-2,5
0,0
NIKKEI 225 (ma reggel)

Főbb devizapiaci árfolyamok
Devizanem

Ma reggel

Devizanem

Ma reggel

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

309,21
266,02
248,83
74,76

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

1,2427
1,1624
108,80
1,1376

Állampapír-piaci benchmark* hozamok
Lejárat

előző napi
(%)

1 napi
változás

3 hó
3 év
5 év
10 év
15 év

-0,02
0,53
1,13
2,16
2,57

0,01
- 0,02
0,03
0,02
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
FELDOLGOZÓIPAR ÉS LOGISZTIKA
A CONTINENTAL 6 MILLIÁRD FORINTOT RUHÁZ BE A NYÍREGYHÁZI
GYÁREGYSÉGÉBE - A ContiTech tovább bővíti magyarországi
tevékenységét. Az elmúlt másfél évben a német Continental vállalathoz
tartozó ipari beszállító a magyar kormány támogatásával 6 milliárd
forintot ruházott be nyíregyházi telephelyébe. Ebből az összegből új
kaucsuk keverő gyártósort, egy új félkész terméket gyártó berendezést
(kalander) és egy komplett termelési technológiát alakítottak ki, amely a
járművek fűtő- és hűtő tömlőrendszerek gyártását biztosítja. Ezzel több,
mint 200 új munkahely létesült. Továbbá megépült egy raktár a Keverő
Centrum számára és folyamatban van egy logisztikai központ építése is,
melyet az Air Springs és a Mobile Fluid Systems üzleti egység közösen
használ a jövőben.
Forrás: contitech.de
MEZŐGAZDASÁG
ROBOTIZÁLT ÜVEGHÁZ INDUL KALIFORNIÁBAN – A szántóföldi
növénytermesztéshez képest az üvegházi termelést nem sikerült még
hasonló mértékben gépesíteni, de ez most megváltozhat. Jelenleg,
nagyságrendileg kétszeres költséggel jár az üvegházi salátatermelés a
szabadföldihez képest, és ennek a költséghátránynak a csökkentésére
tervezett egy robotizált üvegházat a kaliforniai Iron Ox nevű cég. A
robotizálás lényege, hogy hatékonyabb helykihasználáshoz vezet, mert
igény szerint lehet mozgatni a növényeket, így a szabadföldhöz képest
akár harmincszoros termést lehet betakarítani azonos területről. A
robotok szenzoraik révén hatékonyan mérnek minden egyes növényt.
Kialakítanak és folyamatosan felülvizsgálnak magukban egy ideális
növény képet, ami alapján beavatkoznak, ha szükséges. Mindez
felgyorsítja az ideális nevelési körülmények kialakítását és akár a fajta
szelekciót is, anélkül hogy többet költenének növényvédelemre, vagy
tápanyag utánpótlásra.
Forrás: wired.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.

