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NAPI HÍRLEVÉL
Pénz- és tőkepiaci összefoglaló
NŐTT A LAKOSSÁGI ÁLLAMPAPÍROK ÁTLAGOS FUTAMIDEJE - Az
ÁKK közlése szerint március végén a lakossági állampapírok
állománya 743,7 milliárd forinttal növekedett 2016. december
vége óta. A korábbi kedvenc Kamatozó Kincstárjegyekkel
szemben a Prémium Magyar Államkötvényekből (PMÁK) fogyott
a leginkább. A PMÁK havi növekménye meghaladta a teljes
lakossági állomány havi növekedését is. Továbbá az ÁKK a
Kétéves Állampapír (2019/H) esetében 50 mrd Ft összegű
forgalomba hozatali mennyiséget 100 mrd Ft-tal való
megemeléséről döntött, ami a mai naptól hatályos.
HOSSZABB TÁVON JOBB AZ ERŐS DOLLÁR – Pénteken az USA-ban
az infláció és a kiskereskedelem visszafogott alakulását közölték
márciusban. Az amerikai elnök múlt heti gyenge dollár mellett
szóló interjúja után tegnap az amerikai pénzügyminiszter arról
beszélt, hogy hosszú távon az erős dollár jót tesz a gazdaságnak.
Kitért arra is, hogy az adóreformok az év második felére
tolódhatnak. A héten továbbra is a közel-keleti és a koreai
fejlemények kaphatnak nagyobb figyelmet, az EUR/USD
árfolyama ma reggel 1,0648-nál járt.
VÁRTNÁL JOBB NÖVEKEDÉS KÍNÁBAN – Az idei év első
negyedévében a kínai gazdaság 6,9%-kal bővült éves alapon. A
növekedés mögött nagyrészt az ipari termelés bővülése állhatott.
A fogyasztás és a kiskereskedelem is fellendülést mutatott az első
negyedévben.
A TÖRÖK REFERENDUM NEM FELELT MEG AZ EU NORMÁKNAK –
Csekély többséggel (51,4%), de az elnöki rendszert támogató
szavazatok győztek vasárnap. Már egy új népszavazás kiírása is
felmerült azzal, hogy az Európai Biztonsági és Együttműködési
Szervezet szerint nem felelt meg az Európa Tanács normáinak a
népszavazás. Rövidtávon erősödhet a líra, ám hosszabb távon
gyengítheti a fizetőeszközt a török nemzetközi kapcsolatok
alakulása.
625 FORINTOS OSZTALÉKOT FIZET A MOL – A tavalyi 567 forint idén
magasabb az osztalék. A papírok 2017. május 29-én forognak
utoljára osztalékszelvénnyel a tőzsdén. A Közgyűlés továbbá
határozott arról is, hogy 2017. szeptember 1-től a korábbi 1000
forint névértékű „A” sorozatú törzsrészvényét egyenként 125 forint
névértékű részvényekké alakítja át.
Ezáltal nyolcszor annyi
részvény forog majd a tőzsdén (nyolcad akkora áron), ami
megnöveli az értékpapír likviditását és elérhetőségét a
kisbefektetők számára is. Hernádi Zsolt hangsúlyozta, hogy a
vállalat
olajszükségletének
fedezése
érdekében
további
akvizíciók
szükségesek,
melynek
finanszírozásához
saját
részvények értékesítésére is szükség lehet.
20 FORINTOS OSZTALÉKOT HAGYOTT JÓVÁ A RÁBA – az április 13án megtartott közgyűlésén, melynek kifizetése 2017. június 12-én
kezdődik. A részvények május 31-én forognak utoljára
osztalékszelvénnyel.
www.mkb.hu

BÉT „blue chip” részvények (előző napi zárás)
napi változás
záró
Részvény
(Ft)
(%)
árfolyam
BUX*
Mtelekom
MOL
OTP
Richter

32 622
493
21 100
8 079
6 855

212
4
195
-25
105

0,66
0,82
0,93
-0,31
1,56

forgalom
(Ezer darab)
2 787
1 300
116
231
325

* A BUX esetében a forgalom a teljes tőzsdei forgalmat jelenti

Külföldi tőzsdeindexek (előző napi zárás)
napi változás
záró
Részvényindex
(pont)
(%)
árfolyam
20636,9
183,7
0,9
Dow Jones (DJIA)
2349,0
20,1
0,9
S&P 500
12109,0
-45,7
-0,4
DAX
18418,6
63,3
0,3
NIKKEI 225 (ma reggel)

Főbb devizapiaci árfolyamok
Devizanem

Ma reggel

Devizanem

Ma reggel

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

313,40
293,24
294,36
73,81

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

1,0647
1,0688
109,02
1,1814

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

előző napi 1 napi
(%)
változás
0,36
0,50
1,03
2,05
3,26

0,00
0,03
0,00
0,00
0,00

* 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
ICT
NET NÉLKÜLI CHATELÉS- A FireChat nevű alkalmazással mobilnet és
wifis internetkapcsolat nélkül is van mód a chatelésre. Ehhez
bekapcsolva kell tartani a telefonokon a Bluetooth és a wifikapcsolatot. Az egyes felhasználók telefonjaiból kialakuló hálózat
nagyjából 60 méteres körben teszi lehetővé a kommunikációt, de
ha minél több ember telefonján fut az app, akkor a hálózat
egyes pontjai összeadódnak, és így egy több száz méter
sugarú/hosszú helyi kommunikációs hálózat is kialakulhat. A
módszert milliók próbálták már: világszerte több ilyen
tömegmegmozdulás alatt is ezt használták a résztvevők az
esemény közbeni logisztikai és egyéb kommunikációra.
http://hvg.hu/
FÉMIPAR
LÉPÉSKÉNYSZERBEN AZ EURÓPAI ACÉLGYÁRTÓK - A legnagyobb
európai
acélgyártó
vállalat,
a
Thyssenkrupp
komoly
költségmegtakarításokra készül, ami több ezer állás megszűnését
is jelentheti. Mindeközben a Tata európai acélgyártó üzletágával
is folyamatban van egy fúzió előkészítése, aminek szintén nem
örülnek a német szakszervezetek és gazdasági előnyei nehezen
felmérhetőek. Az alkalmazkodási kényszert elsősorban a kínai
acél áru beáramlása okozza, amelyet lassítottak a bevezetett
antidömping vámok, de a legfrissebb import statisztikák szerint
más olcsó import relációk képesek átvenni a helyét.
http://www.wiwo.de/
KISKERESKEDELEM
KÖTELEZŐ LÉTSZÁM KORLÁTOZOTT REKLÁM - Már áprilisban a
parlament elé terjesztheti a kormány a kereskedelmi láncok és
vállalkozások működését módosító csomagot. Korlátoznák a
reklámköltést, valamint éves forgalom arányában kötelező
minimum létszámot írnának elő és a vasárnapi munkarendet is
jelentősen korlátoznák. Bérköltség hatékonyság terén a diszkont
láncok komoly előnyben vannak a hazai hálózatokkal szemben.
A jelenlegi feszes munkaerő piacon várhatóan a megengedett
bérminimum 60%-ának megfelelő adó jellegű megváltást
választanák
a
külföldi
tulajdonú
láncok,
miközben
hatékonyságbeli előnyük is fennmaradna, így nem javulna a
hazai láncok pozíciója sem.

http://www.piacesprofit.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.

