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Pénz- és tőkepiaci összefoglaló
1,23 ALATT INDÍTJA A HETET AZ EUR/USD - Míg a német koalíciós
kormányalakítással kapcsolatos pozitív hírek támogatták az eurót
az ázsiai kereskedés elején, az olasz parlamenti választásokkal
kapcsolatban lassan beérkező eredmények mellett gyengülést
mutat a közös fizetőeszköz, az EUR/USD kurzus az 1,23-as szint alatt
mozog már. Az exit poll alapján a jobbközép pártszövetség állhat
az élen (36%), a második helyen az 5 Csillag Mozgalom (32,4%) –
legnagyobb pártként támogatottságuk erősödött -, a kormányzó
balközép pártok eredménye elmaradhatott az előzetesen várttól
(23%). Mivel egyik párt vagy pártszövetség támogatottsága sem
elegendő a kormányalakításhoz, több hétig tartó egyeztetések
jöhetnek, bizonytalan eredményekkel. Ma a feldolgozóiparból
érkeznek friss adatok Európában és a tengerentúlon is, az előttünk
álló napokban a befektetők részleteket várnak az amerikai
importvámok kapcsán is.
6,5%-OS KÍNAI NÖVEKEDÉSI CÉL - A kínai parlament ma kezdődő
kéthetes ülésszakának nyitóbeszédében a miniszterelnök 6,5%
körüli éves GDP-növekedési célt határozott meg 2018-ra, a
várakozásoknak megfelelően. A következő napokban kerül
elfogadásra a költségvetés is, majd március 19-én szavazhatnak a
döntéshozók a kínai jegybankelnök új vezetőjéről, miután a 15
éve hivatalban lévő Zhou Xiaochuan várhatóan nyugdíjba vonul.
A LONDONI CITY ELVESZÍTHETI HOZZÁFÉRÉSÉT AZ EU PIACÁHOZ Theresa May, brit miniszterelnök vasárnap arról beszélt, hogy a
londoni City pénzügyi központja nem működhet olyan
szabályozási rendszerben, amelyet máshol alakítanak ki. Ez azt
jelentené, hogy a londoni pénzügyi szolgáltató cégek a Brexit
után elveszíthetik az euróövezeti piacokhoz való hozzáférésüket.
May szerint a megfelelő szabályozás az EU érdeke is, közös
megegyezést javasol a londoni City kapcsán.
KEDDEN JÖNNEK A 2017. NEGYEDIK NEGYEDÉVES HAZAI GDP
RÉSZLETEI – A KSH előzetes adatai szerint 2017. IV. negyedévében
a nyers adatok szerint 4,4%-kal bővült a magyar gazdaság
(előzetes becslés). Az adat 0,1 százalékponttal magasabb volt
mind az MKB Elemzési Központ, mind a piaci várakozásoknál. A
növekedéshez a legnagyobb mértékben a piaci alapú
szolgáltatások és az építőipar járultak hozzá. A KSH ma a
kiskereskedelmi forgalom januári alakulását teszi közzé, pozitívak a
várakozásaink. Az EUR/HUF árfolyam 313,65-nél mozog ma reggel.
CSÁNYI SÁNDOR OTP ELNÖK-VEZÉRIGAZGATÓ NYILATKOZOTT A
VILÁGGAZDASÁGNAK - Az akvizíciókkal kapcsolatban elmondta,
hogy folyamatosan keresik a célpontokat, de konkrét bejelentésre
még várnia kell a piacnak. A jó tavalyi eredmény nem az ár illetve
kamatemelésnek, hanem a teljesítő hitelállomány bővülésének
köszönhető, illetve az új hitelek minősége is sokkal jobb, mint a
korábbiaké. Osztalékot várhatóan 15%-kal fog többet fizetni a
bank, mint egy évvel korábban.
www.mkb.hu

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

Részvény
BUX*
Mtelekom
MOL
OTP
Richter

napi változás
(Ft)
(%)

záró
árfolyam
36 939
452
2 718
11 090
5 505

-829
-3
-90
-220
-130

-2,19
-0,66
-3,21
-1,95
-2,31

forgalom
(Ezer darab)
6 075
876
1 890
822
1 034

* A BUX esetében a forgalom a teljes tőzsdei forgalmat jelenti

Külföldi tőzsdeindexek (előző keresk. napi zárás)
napi változás
záró
Részvényindex
árfolyam
(pont)
(%)
24538,06
-70,9
-0,3
Dow Jones (DJIA)
2691,25
13,6
0,5
S&P 500
11913,7
-277,2
-2,3
DAX
21042,1
-139,6
-0,7
NIKKEI 225 (ma reggel)

Főbb devizapiaci árfolyamok
Devizanem

Ma reggel

Devizanem

Ma reggel

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

313,64
272,24
255,39
74,84

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

1,2281
1,1520
105,41
1,1221

Állampapír-piaci benchmark* hozamok
Lejárat

előző napi
(%)

1 napi
változás

3 hó
3 év
5 év
10 év
15 év

-0,02
0,89
1,48
2,66
3,06

0,00
0,01
0,02
0,04
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
ÉPÍTŐIPAR
AZ ÉPÍTŐIPARI BIZALMI INDEX ELÉRTE A VÁLSÁG ELŐTTI SZINTET – Az
Építési Vállalkozók Országos Szövetségének (ÉVOSZ) legfrissebb
felmérése szerint az építőipari vállalkozások többségének mind az
árbevétele, mind pedig a jövedelmezősége javult a 2017-es
évben és bizakodóan tekintenek a 2018-as esztendőre is. A
válaszadók 82%-a azonban azt jelezte, hogy nem rendelkezik a
rendelések teljesítéséhez szükséges munkavállalóval. Most már
nem csak egy-egy szakma, hanem gyakorlatilag az építőipari
foglalkozások mindegyike kritikusként került megemlítésre a
válaszadók által. A munkaerőhiányra reagálva a vállalkozások
2017-ben átlagosan 13%-kal növelték a béreket, 2018-ra pedig
9%-os béremelést terveznek. Az építőipari input költségek terén is
folytatódik az áremelkedés, 2018-ban 15-20% közötti árszínvonal
növekedéssel
számolnak
a
vállalkozások.
A
növekvő
rendelésállomány teljesítéséhez szükséges plusz likviditást
elsősorban belső forrásokból, folyószámlahitelből és különböző
lízing konstrukciók révén kívánják előteremteni. A válaszok
alapján az látszik, hogy a vállalkozások a jövőben egyre
nagyobb mértékben kívánnak építeni a vissza nem térítendő
forrásokra is. Ennek kapcsán elsősorban a Nemzetgazdasági
Minisztérium által kiírt, az építési ágazatban technológiai
korszerűsítést, illetve a hatékonyság növelést megvalósítani célzó
pályázat jöhet szóba.
Forrás: evosz.hu

SZOLGÁLTATÓIPAR
AZ EGÉSZSÉGIPAR FEJLESZTÉSE KIEMELT TERÜLET IDEHAZA - Az
egészségipar
fejlesztése
meghatározó
jelentőségű
a
versenyképesség
és
a
nemzetgazdaság
teljesítménye
szempontjából. Hornung Ágnes, az NGM pénzügyekért felelős
államtitkára szerint az egészségi állapot javulása 30-40%-kal is
hozzájárulhat a gazdasági növekedéshez.
Forrás: ngm.gov.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.

