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Pénz- és tőkepiaci összefoglaló
ADÓCSÖKKENTÉSEK JÖHETNEK 2018-BAN IDEHAZA – A
Versenyképességi Tanács a digitalizáció terjesztésére tett
javaslatokat, többek között szó esett a szociális alapszámla
bevezetéséről és arról, hogy ösztönöznék az elektronikus
számlavezetés elterjedését is. Fókuszban a jövő évi
költségvetési tervezet is: Varga Mihály, nemzetgazdasági
miniszter több adócsökkentésről beszélt tegnap. A keddi MNB
kamatdöntő ülésig már nem érkezik piacmozgató makroadat
idehaza, az EUR/HUF kurzus 313,40-nél járt reggel.
FÓKUSZBAN A FRANCIA ELNÖKVÁLASZTÁS - Az eheti eddigi 1%os erősödéssel január közepe óta nem látott kedvező
teljesítményt mutat az euró. Tegnap 3 havi csúcson is járt a
közös fizetőeszköz a dollárral szemben, az EUR/USD kurzus
1,0720 körül stabilizálódott. Nagy várakozás előzi meg a francia
elnökválasztás első fordulóját, aminek kimenetelét nehéz
megjósolni. A Harris Interactive csütörtöki felmérése alapján
növelte előnyét a független Macron (24,5%) Le Pen előtt (21%),
de őt alig lemaradva követi Fillon (20%) és Mélanchon (19%). A
kampány ma éjfélig tart, amit beárnyékol a párizsi lövöldözés,
az első választási eredményeket vasárnap este 8 körül
ismerhetjük meg. Az USD/JPY emelkedését a japán
jegybankelnök laza monetáris politika fenntartására utaló
kijelentései, valamint az amerikai adóreformmal kapcsolatos
hírek is támogatták. Ma még fontos konjunktúra adatok jönnek
Európából és a tengerentúlon is, amelyek az üzleti ciklus
megtorpanására utalhatnak.
ÚJABB MEGRENDELÉSEK A RÁBÁNÁL – 2020-ig szóló szerződést írt
alá
a
Rába,
melynek
értelmében
a
speciális
tehergépjárműveket gyártó Rheinmetall MAN Military Vehicles
bécsi leányvállalata számára állít elő és szállít hegesztett
járműszerkezeteket. A megrendelések összértéke 4 év alatt
elérheti a 10 millió eurót a menedzsment előrejelzése szerint,
melyből a 2017-re 2,5 millió euró többletbevétel várható.
78 FORINTOS OSZTALÉKOT FIZET A GRAPHISOFT PARK – Tavaly 72
forintot fizetett a cég. Az osztalék kifizetésének első napja
május 22. A vállalat 2016-ban közel 11 millió euróra növelte
adózott eredményét a 2015-ös 2,3 millió eurós bázisidőszaki
értékről. Az eredményjavulást a 10 millió euróval megugró
árfolyamnyereségek
magyarázzák,
amit
a
társaság
ingatlanbefektetéseinek felértékelődése eredményezett, de
árbevétel és üzleti eredmény tekintetében is 15% és 10%-os
bővülést ért el a cég. 2017-ben a kapacitásbővítésnek
köszönhetően 10%-os árbevétel-növekedéssel kalkulál a
menedzsment.
OSZTALÉK A DUNA HOUSE-NÁL – Várhatóan 156 forintos
osztalékot fizet a Duna House a részvényeseinek a tegnap
lezajlott
közgyűlés
alapján,
ahol
479 260 000
forintos
osztalékfizetést hagytak jóvá, melynek ütemezéséről további
tájékoztatás várható.
www.mkb.hu

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

32 955
487
21 350
8 265
6 871

267
0
260
124
-14

0,82
0,00
1,23
1,52
-0,20

forgalom
(Ezer darab)
2 723
1 030
378
734
291

* A BUX esetében a forgalom a teljes tőzsdei forgalmat jelenti

Külföldi tőzsdeindexek (előző napi zárás)
napi változás
záró
Részvényindex
(pont)
(%)
árfolyam
20578,7
174,2
0,9
Dow Jones (DJIA)
2355,8
17,7
0,8
S&P 500
12027,3
10,9
0,1
DAX
18620,8
190,3
1,0
NIKKEI 225 (ma reggel)

Főbb devizapiaci árfolyamok
Devizanem

Ma reggel

Devizanem

Ma reggel

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

313,45
292,94
292,57
73,37

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

1,0714
1,0700
109,33
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
1,02
2,11
3,30

0,00
0,03
0,00
0,05
0,04

* 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
FACEBOOK FEJLESZTŐI KONFERENCIA (F8) – Megjelent a közösségi
oldal virtuális világa, ahol egy VR-szemüveggel új dimenzióba
kerül a kapcsolattartás, ami az Oculus Rift VR-szemüveggel már
használható a béta változatban. Az ingyenes szolgáltatással
facebookos
profilunkat
felhasználva
válogathatunk
a
profilképeinkből, amelyek alapján létrejön az avatarunk és ezután
már
kezdeményezhetünk is virtuális beszélgetéseket.
A
konferencián bejelentették, hogy a vállalat Building 8 nevű
kutatás-fejlesztési
részlegén
már
dolgoznak
egy
olyan
megoldáson, amellyel gondolati úton tudnánk gépelni,
nagyjából ötször olyan gyorsan, mint ahogy most bepötyögjük a
szöveget a telefonunkon.
ENERGETIKA
MEGKEZDŐDHET AZ OROSZ HITEL LEHÍVÁSA A PAKSI BŐVÍTÉSHEZ –
A brüsszeli jóváhagyásokat követően, néhány héten belül
megkezdődhet az orosz állam által biztosított, mintegy tízmilliárd
eurós hitel első részleteinek lehívása. Első körben az előkészületi
munkálatok kerülhetnek kifizetésre, majd 2018 tavaszáig további
600-700 millió euró felhasználása várható.
ÉPÍTŐIPAR
ELKEZDŐDÖTT A BÉREMELÉS AZ ÉPÍTŐIPARBAN - Az Építési
Vállalkozók Országos Szövetsége elnökének nyilatkozata szerint az
építőipari vállalkozások idén mintegy 10-15% körüli béremelést
hajtottak végre a munkaerőhiány és az élénkülő építőipari
kereslet következtében. A folyamat várhatóan az építőipari
vállalkozások méret szerinti megoszlását is meg fogja változtatni,
az építőipar várhatóan egy egészségesebb szerkezet felé
mozdulhat el. Csökkenhet a mikro- és kisvállalatok aránya, a
közepes méretű vállalatokkal szemben és ezzel az alvállalkozói
lánc hossza is rövidülhet, ami magasabb jövedelmezőséget tesz
majd lehetővé.
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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.

