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NAPI HÍRLEVÉL
Pénz- és tőkepiaci összefoglaló
KAMATDÖNTŐ ÜLÉST TART MA AZ MNB - Nem számolunk a
monetáris feltételek változásával. Emellett Nagy Márton, az
MNB alelnöke egy hitelezési konferencián beszél. A 3 hónapos
betéti állományt illetően szerdán tartja a jegybank a második
negyedév első tenderét, 100 Mrd Ft-ot hirdettek meg, ennél
kisebb összeg kerülhet befogadásra. Az EUR/HUF kurzus 311,40
körül mozog, míg az USD/HUF látványos mozgást mutatott
tegnap: 1,8%-os erősödést megtartva ma 286,60 körül jár.
JÖNNEK A KÖLTSÉGVETÉS RÉSZLETEI - Az Eurostat előzetes 2016os adatai szerint a magyar költségvetés hiánya a GDP 1,8%-át
tette ki 2016-ban, míg a KSH március végén 1,7%-os adatot
ismertetett és küldött meg az EU felé. A hiányszámítás
esetében továbbra is módszertani vita áll a felek között, de a
figyelem már a 2018-as költségvetésre irányul. Varga Mihály
egy
interjúban
elmondta,
hogy
2017
végén
nyugdíjkompenzáció érkezhet, amennyiben az éves infláció
meghaladja a tervezett mértéket (NGM által várt 1,6%),
emellett nyugdíjprémium kifizetést is kilátásba helyezett. Az
interjú holnap a 2018-as kormányzati intézkedésekkel
folytatódik.
FÓKUSZBAN
TRUMP
ADÓREFORMJA
–
Javulhat
a
kockázatvállalási kedv, a francia választási eredményekről a
figyelem egyre inkább az amerikai fiskális politikára irányul. A
dollár a főbb devizákkal szemben kisebb erősödést mutat ma
reggel, nagy várakozás előzi meg Trump adózással
kapcsolatos bejelentését szerdán, azonban a választási
kampány során belebegtetett vállalati és jövedelmet terhelő
adócsökkentésen felül sok új részlettel nem számolhatunk. Az
EUR/USD kurzus 1,0860 körül mozog, kismértékben lejjebb a
hétfői szinteknél. Az eurózónában friss hitelezési felmérést
publikálnak, az amerikai fogyasztói bizalmi index historikusan
magas szintekről mutathatott kisebb mérséklődést áprilisban.
JAVULÓ ÜZLETI EREDMÉNY AZ ELMŰ-ÉMÁSZ-NÁL - Az ELMŰ és az
ÉMÁSZ tegnap közzétett éves jelentéséből kiderül, hogy míg az
árbevétel ugyan mindkét vállalatnál közel 50%-kal csökkent, az
anyagjellegű költségek nagyobb mértékű csökkenésének
köszönhetően az üzleti eredmény javulást mutatott a 2015-ös
értékéhez képest. Az Elmű nettó profitja a 2015-höz képest
közel duplájára, 4,8 milliárd forintra nőtt, az ÉMÁSZ azonban az
alacsonyabb osztalékbevételek miatt valamivel elmaradva a
tavalyitól, 4,3 milliárd forintot ért el. A tegnapi közgyűlésen
jóváhagyták az ÉMÁSZ 1400, és az ELMŰ 1500 forintos
osztalékát.
OSZTALÉKOT KAPOTT A TELEKOM - A Magyar Telekom
macedóniai leányvállalata a MakTel tegnapi közgyűlésén
jóváhagyta 2016-os eredményének, 1,25 milliárd macedón
dénárnak (6,3 milliárd forint) kifizetését osztalékként a Magyar
Telekom számára.
www.mkb.hu

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

257
0
150
97
60

33 226
487
21 400
8 363
6 970

0,78
0,00
0,71
1,17
0,87

forgalom
(Ezer darab)
2 685
726
125
663
142

* A BUX esetében a forgalom a teljes tőzsdei forgalmat jelenti

Külföldi tőzsdeindexek (előző napi zárás)
napi változás
záró
Részvényindex
(pont)
(%)
árfolyam
20763,9
216,1
1,1
Dow Jones (DJIA)
2374,2
25,5
1,1
S&P 500
12455,0
406,4
3,4
DAX
19079,3
203,5
1,1
NIKKEI 225 (ma reggel)

Főbb devizapiaci árfolyamok
Devizanem

Ma reggel

Devizanem

Ma reggel

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

311,44
287,96
286,65
73,46

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

1,0865
1,0815
110,21
1,1776

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
3,28

0,00
0,03
0,00
0,00
- 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
ENERGETIKA
ROBBANÁSSZERŰEN NŐ A ZÖLD KÖTVÉNYEK NÉPSZERŰSÉGE – A zöld
kötvények speciális tulajdonsága, hogy a kötvény kibocsátója
vállalja,
hogy
előre
meghatározott
(környezetvédelmi,
energiahatékonysági,
megújuló
energia
felhasználási)
beruházások megvalósítására fordítja a bevont forrásokat. A
Climate Bond tanúsítvánnyal ellátott zöld kötvények elterjedése
2013-tól indult dinamikus növekedésnek, 2016-ban az egy évvel
korábbi szinthez képest megduplázódott a kibocsátás. Míg
kezdetben szinte kizárólag fejlesztési bankok voltak a kibocsátók,
addig mára a vállalatok, az önkormányzatok és a kereskedelmi
bankok is nagy arányban alkalmazzák ezt a megoldást zöld
projektekhez való forrásszerzésre.
https://www.climatebonds.net; http://www.portfolio.hu
LOGISZTIKA
A NYUGATI PROTEKCIONISTA INTÉZKEDÉSEK ELLEN KÖZÖS V4
DEKLARÁCIÓ - A nyugat-európai versenykorlátozó intézkedésekkel
szembeni közös deklarációt fogadtak el a V4 fuvarozói
érdekképviseleti
szervezeteinek
vezetői.
A
résztvevők
megállapították, hogy a kelet-európai fuvarozó vállalkozások
számos
nyugat-európai
országban
hozott
protekcionista
intézkedésekkel való korlátozása jelentős áremelkedést hozna a
közösség országaiban, amelynek keleti felén ez munkahelyek
százezreit is veszélybe sodorná. A résztvevők kérik a már
meghozott nemzeti jogszabályok moratóriumát, és szorgalmazzák
olyan közös szabályozás létrehozását, amely beépülhet a közúti
csomagba, elfogadható feltételeket teremtve az Európai Unió
minden fuvarozó vállalkozása számára.
http://www.mkfe.hu/
MEZŐGAZDASÁG
KISTERMELŐK
ALKUPOZÍCIÓJÁT
JAVÍTANÁ
A
MOSZA
Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetsége
minimum tíz százalékra növelné a mezőgazdasági szerződésekben
az éves késedelmi kamat mértékét, mert a felvásárlók gyakran
nem fizetnek határidőre a termelőknek, és a jelenlegi jegybanki
alapkamat kétszerese nem bír kényszerítő erővel. A NAK integrátori
szabályozási tervezete mellett ez a második kezdeményezés,
amely átformálhatja a hazai mezőgazdasági ellátási láncok
finanszírozását. A Földművelésügyi Minisztérium még nem hozta
nyilvánosságra saját javaslatát, de idén ősszel kerülhet a
törvényhozáshoz a javaslatok végeredménye. Várhatóan a
közepes és nagy felvásárlók, integrátoroknak kell többlet likviditást
biztosítani, így nőhet náluk a banki refinanszírozási igény is.
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.

