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NAPI HÍRLEVÉL
Pénz- és tőkepiaci összefoglaló
A KERESETEK FEBRUÁRI ALAKULÁSA JÖN IDEHAZA - A januári 10%os bruttó átlagkereset növekedés után a bérek februárban
tovább emelkedhettek, amit a járulékcsökkentésből adódó
bérrendezések és a 2017-től megemelt minimálbér is
támogathat. Az EUR/HUF 313,30-nál jár ma reggel, ha nem
lesznek kiélezett politikai feszültségek, akkor a kurzus visszatérhet
a 305-310-es sávba.
VALAMELYEST MEGNYUGODTAK A PIACOK – A piaci hangulatot
támogatták a kedvező japán exportadatok, valamint az
olajárak stabilizálódása is. A fekete arany kurzusa az amerikai
benzinkészletek váratlan múlt heti emelkedéséről szóló
adatközlést követően tegnap közel 4%-ot esett, amire utoljára
március 8-án volt példa. A Fed este publikált Bézs könyve
összességében kedvező gazdasági kilátásokra utalt, de több
körzetből jelezték, egyre nehezebb megfelelő munkaerőt találni.
A Fed alelnöke, Fischer szerint a kedvezőbb globális növekedési
kilátások mellett a gazdaságok könnyebben viselhetik a
fokozatos monetáris szigorítást is. Ma a G-20 országok
pénzügyminiszterei és jegybankelnökei az IMF és a Világbank
tavaszi tanácskozásán vesznek részt Washingtonban, emellett a
francia elnökjelöltek televíziós vitáját is nagy várakozás előzi
meg.
A BRIT VÁLASZTÁS UTÁN KEZDŐDHETNEK A TÁRGYALÁSOK –
Tegnap a parlament elsöprő többséggel elfogadta Theresa
May, miniszterelnök indítványát az előrehozott választások
kapcsán. Közben Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság
elnöke telefonon beszélt a brit miniszterelnökkel, akivel abban
maradtak, hogy a június 8-i választások előtt nem ülnek
tárgyalóasztalhoz. Holnap a brit kiskereskedelem márciusi
alakulása kaphat nagyobb figyelmet. A GBP/USD kurzus reggel
1,2818-nál jár, a következő napokban kisebb korrekciót várunk
lefelé.
MARAD A TŐZSDÉN A PLOTINUS – A tegnapi közgyűlésen nem
jelent
meg
a
cég
kivezetéséről
tervezett
szavazás
érvényességéhez szükséges részvénytulajdonos. Megszavazták
azonban az új igazgatósági tagokat, mivel Zsiday Viktor, Tari
Gusztáv és Zánkai Katalin is lemondott a tisztségéről.
A
MAGYAR
TELEKOM
SAJÁTRÉSZVÉNYT
JUTTATOTT
A
VEZÉRIGAZGATÓNAK – Tegnap Christopher Mattheisen 36 710
darab részvényt kapott a társaságtól, mellyel a cég
sajátrészvény-állománya 40 625 darabra csökkent.
AZ IBM 5%-OS ESÉSE HÚZTA LEFELÉ A DOW JONES INDEXET –
Kiábrándította a befektetőket a technológiai óriás első
negyedéves eredménye, ami 13%-os nettó profit-csökkenést
mutat a tavalyi első negyedévhez képest. Az árbevétel 3%-kal
csökkent, a bruttó fedezet 11%-ot esett, amit a csökkenő
operációs költségek ellensúlyoztak.
www.mkb.hu

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

32 688
487
21 090
8 141
6 885

167
0
90
83
15

0,51
0,00
0,43
1,03
0,22

forgalom
(Ezer darab)
1 962
442
139
808
494

* A BUX esetében a forgalom a teljes tőzsdei forgalmat jelenti

Külföldi tőzsdeindexek (előző napi zárás)
napi változás
záró
Részvényindex
(pont)
(%)
árfolyam
20404,5
-118,8
-0,6
Dow Jones (DJIA)
2338,2
-4,0
-0,2
S&P 500
12016,5
16,0
0,1
DAX
18430,5
-1,7
0,0
NIKKEI 225 (ma reggel)

Főbb devizapiaci árfolyamok
Devizanem

Ma reggel

Devizanem

Ma reggel

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

313,26
293,03
292,06
73,64

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

1,0726
1,0691
108,84
1,1952

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
2,06
3,27

0,00
0,03
0,00
0,03
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
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
TATA FEJLESZT BUDAPESTEN – Tata Consultancy Services (TCS)
indiai szolgáltató központ 500 új munkavállalóval és ötezer
négyzetméter új irodaterülettel bővíti kapacitását Budapesten. Az
indiai vállalatok magyarországi beruházási kedvének dinamikus
bővülése látszik a kereskedelmi forgalomban is, amely januárban
20%-os növekedéssel megközelítette az 50 millió dollárt. A legtöbb
indiai beruházás az autóiparba, az élelmiszeriparba és a víziparba
érkezett az utóbbi időszakban.
w ww .mti.hu
JÁRMŰIPAR
NAGYOT NŐTT AZ ÚJ AUTÓK REGISZTRÁCIÓ AZ EU-BAN AZ ELSŐ
NEGYEDÉVBEN – Az ACEA legfrissebb jelentése szerint 11,2%-kal
nőtt márciusban év/év alapon az újautó regisztráció az EU-ban és
mindez 8,4%-os bővülést eredményezett az év első három
hónapjában. Finnország és Írország kivételével az összes EU
tagországban növekedés volt tapasztalható. Az EU tagországok
között 23,6%-os növekedéssel Magyarország a dobogó harmadik
helyét foglalta el. Ami a magyarországi kötődésű márkákat illeti, a
VW (Audi), valamint az Opel piaci részesedése némileg csökkent,
míg a Daimler (Mercedes) és a Suzuki piaci részesedése
emelkedett a vizsgált időszakban. Az értékesített darabszám
tekintetében azonban mindegyikük növekedni tudott az első
negyedévben. Kirívó volt a Suzuki teljesítménye, ugyanis a Japán
gyökerekkel rendelkező vállalat 30%-os növekedést produkált az
eladott darabszám tekintetében (bár piacrésze még ezzel együtt
is csak 1,5%-ra rúg).
http://ww w .acea.be/
MEZŐGAZDASÁG
AZ ÚJ AGRÁRINTEGRÁTORI KONCEPCIÓ KIEMELT ÉRINTETTJEI – A
NAK által társadalmi vitára bocsátott új agrárintegrátori
koncepció meghagyná az integrátori tevékenység lehetőségét
minden meglévő szereplőnek, de a kiemelt kedvezményeket
csupán az országos jelentőségű integrátorok tölthetnék be. Az
utóbbi kategória feltételrendszeréhez jelenleg az Alföld Tej és a
Bonafarm Csoport áll a legközelebb, ugyanis a vertikális
integráció terén már jelentős eredményeket értek el. Nem
csupán a hazai piac szempontjából, hanem a versenyképes
export miatt is nagy jelentősége van, ha sikerül nagyobb
hozzáadott értékű termékeket előállítani egy megbízható
termelési bázison, kiszámítható minőségben és mennyiségben. A
hazai élelmiszer ágazatban komoly konszolidáció zajlott már
eddig is, beindultak a fejlesztések, a javaslat pedig felgyorsíthatja
e folyamatokat.
https://w w w.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.

