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NAPI HÍRLEVÉL
Pénz- és tőkepiaci összefoglaló
TRUMP SZAVAIRA GYENGÜLT A DOLLÁR – Az amerikai elnök előbb
Twitter üzenetben írta, hogy a dollár túlzott erősödésének részben
ő maga az oka, mert az emberek bíznak benne. A Wall Street
Journal-nak adott interjúban is kifejtette, az erős dollár nem tesz
jót az amerikai gazdaságnak, miközben más országok leértékelik
saját devizájukat. Kínával kapcsolatban változtatott álláspontján
Trump, nem minősítik már árfolyam-manipulátornak az országot.
Az interjúban a monetáris politikára is kitért Trump, az alacsony
kamatokat preferálja, emellett nyitva hagyta Janet Yellen Fedelnök
újbóli
kinevezésének
lehetőségét,
akinek
elnöki
mandátuma 2018 februárjáig szól. Korábban élesen bírált a Fed
elnökét Trump. Az EUR/USD kurzus az 1,06-os szintekről 1,0670 fölé
került, a 10 éves amerikai kötvényhozamok 7 bp-tal 2,33%-ra
mérséklődtek. Ma a Michigani fogyasztói hangulatindex előzetes
áprilisi adatait közlik
EGY HAVI MÉLYPONTRÓL FORDULHAT A FORINT - Az MNB márciusi
kamatdöntő ülésén egyhangúan szavaztak az irányadó ráta
tartásáról a jegybankárok. A kamatdöntési közleményben két
változás szerepelt: a jegybank az alapkamat mellett a jegybanki
eszköztár átalakításával elért laza monetáris kondíciók tartós
fenntartását jelezték, emellett az infláció céltól való tartós
elmaradása esetén utalnak a monetáris kondíciók további
lazítására. Az EUR/HUF kurzus a 312,50-es szintekről fordulhat.
190 FORINTOS OSZTALÉKOT HAGYOTT JÓVÁ AZ OTP tegnapi
közgyűlésén. A részvények
május 28-án forognak utoljára
osztalékkal. Kifizetésére 2017. június 6-tól kerül sor.
A HORVÁT NEMZETI BANK JÓVÁHAGYTA - hogy az OTP Splitska
Banka-ra vonatkozó vételi szándékát, mely a Societé Generale
csoport leánybankja. Ezzel az OTP piaci részesedése
Horvátországban 11%-ra ugrott. A vezetés további akvizíciókat
tervez 2017-re is.
A DUNA HOUSE VISSZAVONHATATLAN VÉTELI MEGBÍZÁST TETT
KÖZZÉ a saját alapkezelője által kezelt Impact Lakóingatlan
Befektetési Alap befektetési jegyeiből április 13-tól kezdődően
augusztus 10-ig bezáróan 500 millió forint értékben.
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BÉT „blue chip” részvények (előző napi zárás)
napi változás
forgalom
záró
Részvény
(Ft)
(%)
(Ezer darab)
árfolyam
BUX*
Mtelekom
MOL
OTP
Richter

32 410
489
20 905
8 104
6 750

211
-1
40
4
162

0,65
-0,20
0,19
0,05
2,46

3 017
1 888
126
233
313

* A BUX esetében a forgalom a teljes tőzsdei forgalmat jelenti

Külföldi tőzsdeindexek (előző napi zárás)
napi változás
záró
Részvényindex
(pont)
(%)
árfolyam
20591,9
-59,4
-0,3
Dow Jones (DJIA)
2344,9
-8,9
-0,4
S&P 500
12154,7
15,4
0,1
DAX
-125,8
-0,7
NIKKEI 225 (ma reggel) 18426,8

Főbb devizapiaci árfolyamok
Devizanem

Ma reggel

Devizanem

Ma reggel

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

312,48
292,34
292,93
73,56

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

1,0667
1,0689
109,10
1,1773

Állampapír-piaci benchmark* hozamok
Lejárat
3 hó
1 év
3 év
5 év
10 év

előző napi 1 napi
(%)
változás
0,36
0,50
1,04
2,08
3,27

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

* Indikatív hozam: az elsődleges piaci forgalmazók vételi/eladási
hozamai alapján számolt középérték, amelyen ügylet nem köthető

Jegybanki irányadó kamatok (%)
jelenlegi MKB prognózis
Jegybank
2017 vége
kamat
MNB
Fed
EKB

0,90
0,50-0,75
0,00

0,90
1,0-1,25
0,00
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ÁGAZATI HÍRBLOKK
MEZŐGAZDASÁG-VEGYIPAR
AZ INPUTGYÁRTÓK FÚZIÓIBÓL MÁR KÉT ESETBEN ÁLDÁSÁT ADTA
AZ EU - Március végén az amerikai Dow Chemical és DuPont
összeolvadására adta feltételes áldását az EU egy 130 milliárd
dolláros üzlet keretében. Április elején a kínai ChemChina és a
svájci Syngentát közti 26 milliárd dolláros fúziót is engedélyezték.
Mindkét ügylet több évig tarthat, és a végén bizonyos
üzletágakat, például a gyomirtó szegmenst értékesítenek,
aminek a magyar piacon is hatása lehet. A Monsanto-Bayer
frigyről még nem született jóváhagyás, csupán annyit tudni,
hogy a BASF szeretné megvásárolni a Bayer input ágazatát.
ENERGETIKA
A GÁZSZOLGÁLTATÁST KÖVETŐEN A VILLAMOS ENERGIA PIACRA
PÁLYÁZIK AZ ENKSZ - Országos egyetemes szolgáltatói
engedély-kérelmet nyújtott be a Magyar Energetikai és Közműszabályozási
Hivatalhoz
az
idei
évtől
a
nemzeti
közműszolgáltatási rendszerhez tartozó DÉMÁSZ. Pozitív döntés
esetén a Nemzeti Közművek villamosenergia-szolgáltatása még
az idén további több mint négy és félmillió fogyasztó számára
lesz elérhető országszerte. A MEKH pozitív döntése esetén a
DÉMÁSZ országosan 300 helyszínen, a FŐGÁZ-zal közös
kirendeltségen fogadja majd az ügyfeleket.
LOGISZTIKA
KÉTMILLIÁRD
FORINTBÓL
BŐVÜL
A
COCA-COLA
HBC
MAGYARORSZÁG RAKTÁRA - A folyamatosan növekvő kivitel
szükségessé tette a tárolókapacitások bővítését, így a CocaCola HBC Magyarország 2 milliárd forintos beruházással 6500
négyzetméteres
raktár
építésébe
kezdett
dunaharaszti
központjában.
A fejlesztést a cég azzal indokolta, hogy az
elmúlt
években
a
folyamatos
kapacitásbővítések
eredményeként a magyar leányvállalat vált a 28 országot
átfogó, csaknem 600 millió fogyasztót kiszolgáló Coca-Cola
HBC cégcsoport legnagyobb exportőrévé. A vállalat termékei
előállításához kétharmad részben magyar alapanyagokat
használ fel, a kupaktól, a magyar almán keresztül a GMOmentes magyar kukoricából készülő cukorig.
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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.

