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Pénz- és tőkepiaci összefoglaló
TOVÁBBRA IS MARADHATNAK A LAZA MONETÁRIS KONDÍCIÓK
IDEHAZA - Tegnap az MNB változatlanul hagyta a monetáris
feltételeket, a közzétett közlemény szerint az inflációs cél
továbbra is 2019 közepén érhető el. Az MNB szakértői szerint
2018-ban a gazdaság növekedése dinamikus maradhat, ám
2019-től mérséklődhet a növekedés üteme. A Monetáris Tanács
kiemelt figyelemmel kíséri a monetáris kondíciók alakulását, és a
kibővített eszköztár alkalmazásával a laza monetáris kondíciók
tartós fenntartására törekszik. Az EUR/HUF kurzus ma reggel
310,80-nál jár, a következő napokban visszatérhet a 308-310-es
sávba az árfolyam.
4,2% VOLT A HAZAI MUNKANÉLKÜLISÉGI RÁTA 2017-BEN – A KSH
szerint 2017 utolsó negyedévében a munkanélküliségi ráta 3,8%os volt, így 2017 egészében a mutató 4,2%-on állt. 2017. októberdecemberi időszakban a foglalkoztatottak száma is tovább
bővült 36 ezer fővel, így a foglalkoztatási ráta is emelkedett kissé.
Piaci várakozások szerint idén kismértékben, de tovább
csökkenhet a munkanélküliség, míg a foglalkoztatottság idén
már nem bővül tovább hasonló dinamikával.
TEGNAP IS FOLYTATÓDOTT A MÉLYREPÜLÉS A TENGERENTÚLON - A
Dow Jones index az elmúlt 16 hónap egyhuzamban legnagyobb
kétnapos veszteségét tudhatja maga mögött. Illetve legutoljára
tavaly májusban esett egy nap alatt akkorát az index, mint
tegnap. Az amerikai államkötvény hozamok emelkedése is
félelmet okoz a piacon, a technikai elemzés jelzései alapján
innen még van tere a korrekciónak. A napokban érkező
gyorsjelentések is megmozgathatják a piacokat.
AZ 1,24-ES SZINT FELETT VÁRJA A DOLLÁR A FED-KAMATDÖNTÉST A dollár kisebb gyengülést mutatott az amerikai elnök évértékelő
beszédét követően, Donald Trump közös álláspont kidolgozását
szorgalmazta a bevándorlás és az infrastruktúra kérdéseiben a
pártok között, de érdemi új információkat nem közölt. Ma
fejeződik be a Fed kétnapos kamatdöntő ülése, a mostani
kamatdöntés keretében nem számítunk érdemi bejelentésre, az
irányadó ráta változatlan maradhat. Tegnap a Conference
Board fogyasztói bizalmi indexe várt felett emelkedett, ma a
magánszektor foglalkoztatási adatait érdemes figyelni a
tengerentúlon. A hozamok emelkedését a kedvező fogyasztói
bizalmi index adat és élénkülő inflációs várakozások is
támogatták.
DÉLELŐTT AZ EURÓZÓNA JANUÁRI INFLÁCIÓS ELŐZETESÉT
PUBLIKÁLJÁK –Az eurózónában a tavalyi utolsó negyedik
negyedévben 0,6%-os negyedéves gazdasági bővülést közöltek,
ami megfelelt a vártnak, de egy árnyalattal visszafogottabb
növekedést jelent a felfelé módosított harmadik negyedéves
növekedést (0,7%) követően. Kisebb meglepetést keltett, hogy
az eurózónában a gazdasági bizalmi index emelkedése
megtorpant, ahogyan a német inflációs adatok is elmaradtak a
várakozásoktól.
www.mkb.hu

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

Részvény
BUX*
Mtelekom
MOL
OTP
Richter

napi változás
(Ft)
(%)

záró
árfolyam
39 926
472
3 036
11 400
6 450

-574
-1
-64
-160
-45

-1,42
-0,11
-2,06
-1,38
-0,69

forgalom
(Ezer darab)
4 031
446
1 061
324
321

* A BUX esetében a forgalom a teljes tőzsdei forgalmat jelenti

Külföldi tőzsdeindexek (előző keresk. napi zárás)
napi változás
záró
Részvényindex
árfolyam
(pont)
(%)
26076,89
-1,4
-362,6
Dow Jones (DJIA)
2822,43
-31,1
-1,1
S&P 500
13197,7
-126,8
-1,0
DAX
23098,3
-193,7
-0,8
NIKKEI 225 (ma reggel)

Főbb devizapiaci árfolyamok
Devizanem

Ma reggel

Devizanem

Ma reggel

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

310,77
267,93
249,85
74,81

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

1,2439
1,1599
108,71
1,1409

Állampapír-piaci benchmark* hozamok
Lejárat

előző napi
(%)

1 napi
változás

3 hó
3 év
5 év
10 év
15 év

-0,03
0,56
1,20
2,28
2,70

- 0,02
0,01
0,00
0,01
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
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ÁGAZATI HÍRBLOKK
JÁRMŰIPAR
300 GYORSTÖLTŐT ÉPÍT AZ ELEKTROMOTIVE HUNGÁRIA KFT. A KÖVETKEZŐ
3 ÉVBEN MAGYARORSZÁGON
– Kihirdetésre került annak a
közbeszerzésnek az eredménye, melynek keretében központi
költségvetési finanszírozással, több mint 300 darab elektromos autó töltő
kerül kiépítésre a következő három évben. A tendert a francia tőzsdén
jegyzett DBT nevű vállalat magyar partnere, az Elektromotive Hungária
Kft. nyerte. Az 50kW-os teljesítményű gyorstöltők 30 perc alatti töltést
tesznek lehetővé.
Forrás: portfolio.hu
ICT
MESTERSÉGESINTELLIGENCIA-KÖZPONT
NYÍLIK
BUDAPESTEN
A
Continental
technológiai
vállalat
Budapesten
nyit
központot
mesterséges
intelligenciával
kapcsolatos
fejlesztésekhez,
amik
kulcsfontosságú szerepet játszanak az önvezető szoftverekben. Az új
fejlesztőközpontnál a fókusz a mély gépi tanulásra, azon belül is a
biztonság szempontjából kritikus, valós idejű szoftveres alkalmazásokra
helyeződik majd. Azért választották Budapestet, mert itt már adott egy
aktív autóipari környezet, számos egyetem és kutatóközpont, valamint
az általuk keresett specialisták is rendelkezésre állnak.
Forrás: www.vg.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.

