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NAPI HÍRLEVÉL
Pénz- és tőkepiaci összefoglaló
11 HÓNAPJA VÁLTOZATLAN A HAZAI ALAPKAMAT - Tegnap az
MNB Monetáris Tanácsa nem változtatott a monetáris
kondíciókon, a laza kondíciók hosszú ideig fennmaradhatnak.
A kamatdöntési közlemény szerint akkor jöhet újabb lazítás, ha
az infláció tartósan elmarad a célértéktől. A jelenlegi monetáris
kondíciók mellett a bankközi hozamok és a rövid állampapírpiaci hozamok historikusan alacsony szinteken maradhatnak. A
3 hónapos betéti állományt illetően ma tartja a jegybank a
második negyedév első tenderét, 100 Mrd Ft-ot hirdettek meg,
ennél kisebb összeg kerülhet befogadásra várakozásunk
szerint.
JÓ HANGULATBAN INDULHAT A KERESKEDÉS – A kedvező
amerikai vállalati gyorsjelentések mellett az adóreformmal
kapcsolatos várakozások is támogatták a hangulatot. A
második féléves költségvetési kiadási tervezet is könnyebben
elfogadásra kerülhet a közelgő határidő előtt, miután Trump a
mexikói határfal építésre kért források esetében hajlandó
engedni. Az amerikai újlakás-eladások várt felett, tavaly július
óta nem látott szintre emelkedtek márciusban, a fogyasztói
bizalmi index emelkedése azonban megtorpant áprilisban. Ma
piacmozgató makroadat nem várható. Az EUR/USD kurzus 5
hónapja nem látott magas szintek közelében maradt, az
USD/JPY a kockázatvállalási kedv erősödése mellett
emelkedett több mint két hete nem látott szintre. Holnap
fontos jegybanki kamatdöntő ülések jönnek (BoJ, ECB).
MÁJUS 8-ÁN FOROG UTOLJÁRA OSZTALÉKSZELVÉNNYEL A MOL –
A tegnap közzétett osztalékfizetés rendjéről szóló közlemény
szerint a részvényenkénti 625 forintos osztalék kifizetésének
kezdő napja 2017. május 17. Osztalékra azok a természetes és
jogi személyek jogosultak, akik a tulajdonosi megfeleltetés
fordulónapján (május 10.) MOL részvények tulajdonosai, és
kérték részvénykönyvi bejegyzésüket.
VESZTESÉGGEL ZÁRTA A 2016. ÉVET AZ ALTEO – A megújuló és
hagyományos
energiaszolgáltatással
foglalkozó
cég
árbevétele 5%-kal nőtt 2016-ban az előző évhez viszonyítva
köszönhetően a 11%-kal magasabb volumenű villamosenergiaértékesítésnek. A költségek azonban megugrottak a 2016-ban
lebonyolított IPO, illetve a személyi költségek elszámolásában
történt változás miatt. Így az üzleti eredmény értéke - 479 millió
forintos veszteség - már elmaradt a tavalyitól. A helyzetet
tovább rontotta, hogy míg a bázisidőszakban a leányvállalatok
által 2016-ban fizetett osztalékot a 2015. évben el lehetett
számolni bevételként, a számviteli szabályok módosulása miatt
erre 2016-ban már nem volt lehetőség, így a pénzügyi
eredmény soron is jelentős az elmaradás. Végeredményben a
2016. év végén elszámolt veszteség 755,7 millió forintot tett ki.
www.mkb.hu

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

33 519
487
21 525
8 380
7 140

293
0
125
17
170

0,88
0,00
0,58
0,20
2,44

forgalom
(Ezer darab)
3 561
675
111
433
262

* A BUX esetében a forgalom a teljes tőzsdei forgalmat jelenti

Külföldi tőzsdeindexek (előző napi zárás)
napi változás
záró
Részvényindex
(pont)
(%)
árfolyam
20996,1
232,2
1,1
Dow Jones (DJIA)
2388,6
14,5
0,6
S&P 500
12467,0
12,1
0,1
DAX
19289,4
210,1
1,1
NIKKEI 225 (ma reggel)

Főbb devizapiaci árfolyamok
Devizanem

Ma reggel

Devizanem

Ma reggel

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

312,16
287,40
285,41
73,87

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

1,0938
1,0862
111,47
1,1730

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
2,13
3,29

0,00
0,03
0,00
0,02
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
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ÁGAZATI HÍRBLOKK
ENERGETIKA
AZ OLAJ MELLETT A NEM KONVENCIONÁLIS GÁZKITERMELÉS IS HASÍT
AZ USA-BAN – Az USA nem konvencionális földgáz kitermelésének
előretörését jól jelzi, hogy a két legjelentősebb nem
konvencionális készletekkel rendelkező állam, Pennsylvania és
Ohio a 2006-os 2%-ról 24%-ra növelte részesedését az USA földgáz
kitermelésében.
2012-óta
az
USA
földgáz
kitermelés
növekedésének 85%-a ennek a két államnak köszönhető. A nem
konvencionális
földgázkitermelés
növekedése
az
olajipari
innovációk hatására fejlődő rétegrepesztési és horizontális fúrási
technológiáknak köszönhető. Az IEA előrejelzése szerint ez a trend
a jövőben is folytatódni fog. Az IEA szerint a beruházások
volumenének növekedését az enyhén növekedésnek indult
gázárak is hajtani fogják 2017-2018-ban.

https://www.eia.gov/
ÉLELMISZERIPAR-MEZŐGAZDASÁG
ÁTADTÁK MAGYARORSZÁG MÁSODIK LEGNAGYOBB VÁGÓHÍDJÁT
– A Bonafarm csoporthoz kötődő mohácsi vágóhíd 21 milliárd
forintos zöldmezős beruházásként valósult meg 4 évnyi előkészítést
követően. Az üzem éves szinten 800 ezer disznó vágására képes
egy műszakban, ami nem marad el jelentősen a Hungary Meat
Kft. Kiskunfélegyháza melletti feldolgozójának évi 1 millió sertés
vágókapacitásától, és a 2016-os országos 4,6 millió sertésvágáshoz
képest is jelentős. A vágóhidakat is érinti a munkaerőhiány, így a
tervekhez képest a mohácsi vágóhídon is nagyobb bérköltség
mellett sikerült feltölteni a létszámot. A vágóhidak száma
konszolidálódik Magyarországon, mert a sertés farmok is egyre
tudatosabbak
abban,
hogy
a
nagyobb
vágóhelyek
költséghatékonyabban képesek a piacra juttatni a vágásérett
állatokat.

http://www.vg.hu/
ICT
AZ EU TANÁCS AZ 5G TECHNOLÓGIÁRA FOGADOTT EL
HATÁROZATOT – Ennek lényege, hogy minden tagállamban jó
minőségű frekvenciasávot szabadítsanak fel annak érdekében,
hogy fokozni lehessen az összekapcsoltságot és elő lehessen
mozdítani az 5G technológia bevezetését 2020-ra. 700 MHz-es sáv
koordinált felhasználásával gyorsabb és jobb minőségű
internetkapcsolat érhető el Európában. Ezzel a digitális eltéréseket
lehet csökkenteni.
http://www.europarl.europa.eu/
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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.

