2017. április 19.

NAPI HÍRLEVÉL
Pénz- és tőkepiaci összefoglaló
MÉLYPONTON A FORINT - Tegnap újabb egyhónapos devizaswap
tendert tartott az MNB, ahol 150 Mrd Ft-ot adott a bankoknak.
Holnap a KSH a keresetek februári alakulását teszi közzé. Az
EUR/HUF kurzus ma reggel 313,50-nél jár, idei mélypontjának
közelében, a mozgás hátterében több tényező is állhat (inflációs
félelmek mérséklődtek, 2018-as költségvetés elengedésének
kockázata erősödhet).
ELŐREHOZOTT VÁLASZTÁSOK JÖHETNEK NAGY-BRITANNIÁBAN –
Theresa May tegnapi váratlan bejelentése alapján parlamenti
választásokat írna ki június 8-ra azért, hogy garantálja a
következő évek tárgyalássorozatához szükséges politikai hátteret.
A parlamenti képviselők a mai napon döntenek May kérelméről
(akiknek mandátuma egyébként 2020-ban járna le). A font a
dollárral szemben ma reggel 1,2810-nél jár, miután a befektetők
pozitívan értékelik a tegnapi lépést.
KEDVEZŐ NÖVEKEDÉSI KILÁTÁSOK AZ IMF SZERINT – Az IMF 3,5%-ra
növelte 2017-es világgazdasági növekedési előrejelzését a 2016.
októberi 3,4%-ról. A növekedési kockázatok gyengülnek
középtávon, ezt erősítik a javuló bizalmi indexek is. Az IMF
kismértékben javította a magyar GDP-előrejelzését is 2017-re
(2,9% vs. 2,5%). Ma az eurózóna végleges inflációs adatait közlik,
a tengerentúlon pedig a Bézs Könyv érdemel figyelmet, a Fed
riportja az elmúlt 1-1,5 hónap gazdasági folyamatait foglalja
össze.
BAJBAN A VILÁG LEGNAGYOBB ALUMÍNIUM GYÁRTÓJA – A China
Hongqiao komoly problémákkal szembesülhet. 2016 év végén
közel 30%-os működési eredmény hányaddal „dolgozott”, ami
jelentősen magasabb, mint az iparágat jellemző 0-5% közötti
érték. Többen azt sejtik, hogy olcsó állami hitelek és nem
megfelelően kimutatott elektromos számlák állnak a háttérben
(esetleg könyvelési csalás). Az E&Y felfüggesztette a társaság
2016-os eredményeinek az auditálását. 2016-ban a világon 58
millió metrikus tonna alumíniumot állítottak elő, melyből Kína
részesedése kicsivel több, mint 50% volt, ebből a China Hongqiao
6-7 millió metrikus tonnát állított elő (közel 60 ezer dolgozóval).
AZ ALTEO ÁRBEVÉTELE 34%-KAL NÖVEKEDETT 2016-BAN – A tegnap
megjelent éves jelentés alapján az EBITDA 62%-kal bővült.
Jelenlegi
erőművi és
ügyfélportfólió teljesítménye közel
maximumon áll. Jelentősen csökkent a hitelállomány, a
tőkebevonásnak köszönhetően pedig a készpénzállomány is
növekedett.
Az erős mérlegszerkezetnek köszönhetően a
társaság az elkövetkező 1-2 évben 12-15 milliárd forint körüli
befektetést tervez. A közgyűlés 130 forintos osztalékfizetést
hagyott jóvá.
ELHAGYHATJA A TŐZSDÉT A PLOTINUS – A mai közgyűlésen
szavaznak arról, hogy kivezessék-e a cég részvényeit a tőzsdéről,
ami a hivatalos indoklás szerint magas költségekkel terheli a
szervezetet.
www.mkb.hu

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

-101
-6
-100
-21
15

32 522
487
21 000
8 058
6 870

-0,31
-1,22
-0,47
-0,26
0,22

forgalom
(Ezer darab)
2 222
851
107
308
577

* A BUX esetében a forgalom a teljes tőzsdei forgalmat jelenti

Külföldi tőzsdeindexek (előző napi zárás)
napi változás
záró
Részvényindex
(pont)
(%)
árfolyam
20523,3
-113,6
-0,6
Dow Jones (DJIA)
2342,2
-6,8
-0,3
S&P 500
12000,4
-108,6
-0,9
DAX
18432,2
13,6
0,1
NIKKEI 225 (ma reggel)

Főbb devizapiaci árfolyamok
Devizanem

Ma reggel

Devizanem

Ma reggel

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

313,42
293,11
292,37
73,99

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

1,0720
1,0693
108,68
1,1959

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

előző napi 1 napi
(%)
változás
0,36
0,50
1,02
2,04
3,25

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

MKB Bank Napi Hírlevél

ÁGAZATI HÍRBLOKK
LOGISZTIKA
2017 AZ INFOGROUPNÁL A BUILT-TO-SUIT FEJLESZTÉSEK ÉVE - A
cégcsoport Miskolcon 21.500 m2-es csarnokot épít 50.000 m2-es
bővülési lehetőséggel, Tiszaújvárosban pedig egy 18.000 m2-es
csarnokot 18.000 m2-es bővülési lehetőséggel. Az új miskolci
beruházásának leendő bérlője egy német autóipari vállalat lesz,
ami 2017. december végére készül el; Tiszaújvárosban pedig
2018. második negyedévére adják át, amelyet egy nemzetközi
elektronikai nagyvállalat vehet majd birtokba.
http://www.mlszksz.hu/
ÉPÍTŐIPAR
KISEBB MEGTORPANÁST KÖVETŐEN FOLYTATÓDÓ NÖVEKEDÉS
VÁRHATÓ A LAKÁSPIACON - Három pontot csökkent a Duna
House által publikált Országos lakásárindex értéke 2017 első
negyedévében a 2016. év végi értékhez képest. Az országos
lakásárak, a 2013-óta tartó folyamatos növekedést követően,
2017 első negyedévében reálértéken stagnálásra váltottak, míg
nominál értéken csökkenést mutattak. Azonban az adásvételek
számának első negyedévi élénkülése azt mutatja, hogy a 2016
második félévére jellemző lassulás (amely közrejátszott az
árnövekedés fékeződésében), csak ideiglenes volt és a jövőben
várhatóan folytatódni fog az árak növekvő trendje.
https://dh.hu/; http://www.portfolio.hu/
MEZŐGAZDASÁG
KUKORICAVETÉS VILÁGREKORD SEBESSÉGGEL MAGYARORSZÁGON
– 24 óra leforgása alatt több mint 500 hektár kukoricát vetettek el
egy darab 16 soros vetőgéppel, 20 km/h átlagos haladási
sebességgel. Az előző, közel 450 hektáros 24 órás rekordot egy 24
soros vetőgéppel Oroszországban állították fel 14,7 km/h haladási
sebesség mellett, és ezt sikerült most felülmúlni. A szántóföldi
munkálatoknál az időbeli gyorsaság elsősorban az időjárás
változása miatt válik stratégiai fontosságúvá a gazdálkodóknál.
Az említett teljesítményhez a legmodernebb gépekre és precíz
beállításokra van szükség a megfelelő birtokméret mellett, hogy
ne csak vetéskor, hanem aratáskor is mérhetőek legyenek az
eredmények.
https://www.agrarszektor.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.

