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NAPI HÍRLEVÉL
Pénz- és tőkepiaci összefoglaló
MA KAMATDÖNTŐ ÜLÉST TART AZ MNB - Ma délután az MNB
kamatdöntő ülése kaphat kiemelt figyelmet, piaci várakozások
szerint a kamatok szinten maradhatnak, új nemkonvencionális
eszköz pedig nem kerül bejelentésre az idei első ülésen Tegnap
az MNB tizenkét hónapos futamidejű, forintlikviditást nyújtó
devizaswap-tendert tartott, ahol 50 Mrd Ft értékben fogadott el
ajánlatot. Az MNB devizaswap-állománya így 1586 Mrd Ft-ra
mérséklődött. Az EUR/HUF kurzus a 310-es szint körül mozog.
MUNKANÉLKÜLISÉGI ADATOT KÖZÖLNEK MA IDEHAZA – A KSH ma
teszi közzé, hogy 2017-ben átlagosan hogy alakult a
munkanélküliségi ráta. A mutató 3,8%-on állt a 15–74 évesek
körében a 2017. szeptember–novemberi időszakban, 2017-ben
átlagosan 4,2% lehetett a munkanélküliségi ráta és közel 4,5
millió fő dolgozhatott Magyarországon. A feszes hazai
munkapiac támogathatja a bérek további emelkedését 2018ban, ami a háztartások fogyasztásának további bővülését
okozhatja.
TRUMP BESZÉDÉT VÁRJÁK A PIACOK - A dollár kisebb erősödést
mutatott a főbb devizákkal szemben, a zöldhasút támogatták az
emelkedő állampapír-piaci hozamok is, a 10 éves amerikai
állampapír hozama 2014 után először lépte át felfelé a 2,7%-os
szintet. Délelőtt az eurózóna előzetes 2017.negyedik negyedéves
GDP-adatát érdemes figyelni. A Fed ma kezdi meg 2 napos
kamatdöntő ülését, magyar idő szerint a hajnali órákban pedig
jön az amerikai elnök első évértékelő beszéde, amelyből
kiderülhetnek a beruházások élénkítésére vonatkozó tervek is. Az
EUR/USD kurzus 1,2360-nál jár ma reggel.
ÁTRENDEZŐDÉS JÖHET AZ EURÓPAI BANKSZEKTORBAN - A davosi
Világgazdasági Fórumon európai banki összeolvadásokkal
kapcsolatos forgatókönyvekről beszélt számos banki vezető. Az
egyik gondolat szerint a francia BNP Paribas lehet az egyik
potenciális vásárlója a Commerzbanknak. A Deutsche Bank és a
Commerzbank összeolvadásának gondolata is felmerült (erről a
spekulációról már korábban is lehetett olvasni). Más források
szerint az UniCredit összeolvadása is szóba jöhet a
Commerzbankkal, de állítólag az UniCreditnél a Deutsche
Bankkal és a francia SocGennel való fúzió ötlete is felmerült.
2020 VÉGÉIG RÉSZLEGES EU-TAG MARAD NAGY-BRITANNIA –
Tegnap az EU 27-ek jóváhagyták, hogy a Brexit után két évig,
2020. december 31-ig átmeneti szabályok határozzák meg az
Egyesült Királyság és az Európai Unió viszonyát. Ezen átmeneti
időszakban a szigetország részese lenne a vámuniónak és az
egységes piacnak, be kellene tartani a közösségi jogot és eleget
kellene tennie az EU-s költségvetési kötelezettségeknek.
www.mkb.hu

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

Részvény
BUX*
Mtelekom
MOL
OTP
Richter

napi változás
(Ft)
(%)

záró
árfolyam
40 500
473
3 100
11 560
6 495

-286
-3
-38
40
-155

-0,70
-0,53
-1,21
0,35
-2,33

forgalom
(Ezer darab)
2 502
485
278
546
240

* A BUX esetében a forgalom a teljes tőzsdei forgalmat jelenti

Külföldi tőzsdeindexek (előző keresk. napi zárás)
napi változás
záró
Részvényindex
árfolyam
(pont)
(%)
26439,48
-0,7
-177,2
Dow Jones (DJIA)
2853,53
-19,3
-0,7
S&P 500
13324,5
-15,7
-0,1
DAX
23292,0
-337,4
-1,4
NIKKEI 225 (ma reggel)

Főbb devizapiaci árfolyamok
Devizanem

Ma reggel

Devizanem

Ma reggel

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

310,07
267,64
250,96
74,71

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

1,2356
1,1585
108,70
1,1343

Állampapír-piaci benchmark* hozamok
Lejárat

előző napi
(%)

1 napi
változás

3 hó
3 év
5 év
10 év
15 év

-0,01
0,55
1,20
2,27
2,68

0,01
0,02
0,07
0,11
0,11

* 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
ICT
MAGYARORSZÁGNAK SAJÁT BLOCKCHAIN-STARTÉGIÁJA LESZ – Deutsch
Tamás bejelentette, hogy Magyarországnak saját fintech-stratégiája, és
blokklánc-stratégiája is lesz, a Digitális Jólét Program keretében, és
emellett létrehozták a Blockchain Competence Centert. Az idei év
közepére hozzák létre Magyarország fintech stratégiáját, és konkrét
határidő megjelölése nélkül, de piaci szakértők bevonásával készülne el
a blockchain-re vonatkozó stratégia is. A kormány azért tartja ezeket
fontos területeknek az 5G-vel együtt, mert az a cél, hogy a digitális
átalakulás ezen területein Magyarország Európa élvonalában akar jelen
lenni.
Forrás: portfolio.hu
ENERGIA
20 MILLIÁRD FORINTOS BERUHÁZÁSI PROGRAMOT VALÓSÍT MEG A FŐTÁV
A KÖVETKEZŐ KÉT ÉVBEN – A Főtáv vezérigazgatója, Mitnyan György
elmondása szerint a Főtáv a következő két évben egy 20 milliárd forintos
beruházási programot fog végrehajtani (ennek kb. fele leszerződött EU-s
támogatás). A beruházási program legfontosabb eleme a budapesti
hőgyűrű gerinchálózatának kialakítása lesz. A tervek szerint még 2018ban gerincvezetéket vezetnek át az Erzsébet-hídon és megkezdik a pesti
belváros közintézményeinek a távhőre csatlakoztatását. A főtáv saját
hőtermelő képességének növelése érdekében 2022-ig kettő darab
biomassza erőmű és egy újabb hulladékhasznosító mű megépítését
tervezik. A beruházások megvalósításával párhuzamosan, egy
kedvezőbb szabályozási környezet kidolgozásán és ennek érdekében a
jogalkotó meggyőzésén is dolgozik a Főtáv. Ennek keretében azt
kívánják elérni, hogy bizonyos városrészek és bizonyos méretű épületek
hőellátása kizárólag távhővel legyen megoldható (erre egyébként több
európai városban is lehet példát találni). 2016-ot követően 2017-ben is
növelni tudta a Főtáv az ügyfélbázisát. Amennyiben ez a növekedési
ütem tartósan fennmarad, akkor ez elegendő lehet a távhő számára
kedvezőtlen környezet hatásainak (klímaváltozás miatti felmelegedés,
energiahatékonyság növekedés és megújulók miatti piacvesztés)
kompenzálására.
Forrás: portfolio.hu
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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.

