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NAPI HÍRLEVÉL
Pénz- és tőkepiaci összefoglaló
ALACSONY SZINTEN MARADHATNAK A MAGYAR RÖVID
HOZAMOK - Tegnap az MNB megtartotta a második negyedév
első 3 hónapos betéti tenderét, ahol 50 Mrd Ft-ot fogadott el a
benyújtott 253 Mrd Ft banki ajánlatból. Június végéig az
állomány 500 Mrd Ft-ra csökkenhet a jelenlegi 725 Mrd Ft-ról,
ami a rövid bankközi hozamokat historikusan alacsony szinten
tarthatja.
Holnap
a
hazai
munkanélküliségi
ráta
megtorpanásáról közölhet adatot a KSH. Az EUR/HUF kurzus
312,55-nél jár ma reggel.
DRAGHIRA FIGYELNEK MA A PIACOK – Az ECB mai ülésén a
monetáris kondíciók fenntartását jelentheti be, a kivárás
mellett szólnak a mérséklődő inflációs várakozások és az is,
hogy a kamatdöntő ülés a francia elnökválasztás két fordulója
között esedékes. Az ECB elnöke ismét megerősítheti, hogy az
eurózóna gazdasági kilátásai ugyan javultak, de még nincs itt
a támogató monetáris politika visszavonásának ideje, Draghi
galamb hangvételű nyilatkozata az eurót gyengítheti a mai
napon. A japán jegybank változatlan monetáris politika mellett
kismértékben javított növekedési prognózisán, míg az inflációs
várakozását mérsékelte.
NEM OKOZOTT MEGLEPETÉST AZ AMERIKAI ADÓREFORM
TERVEZETE – Annak lényeges elemeit (vállalati adócsökkentés,
személyi adók kategóriáinak csökkentése, adókönnyítés
családoknak) Trump választási programjából is ismerhettük. Az
amerikai vállalatok külföldi jövedelmeinek hazahozatalát is
ösztönözni szeretnék, az importvám a vártnak megfelelően
nem került említésre, de a tervezet finanszírozási oldalról több
kérdést is felvet.
A
JELENLEGI
EU-S
KÖLTSÉGVETÉSI
CIKLUS
BEFIZETŐI
MARADHATNAK A BRITEK - Tegnap az Európai Bizottság elnöke
és a brit miniszterelnök találkozott Londonban, ahol May azt
erősítette, hogy a brit kormány a tagság megszűnése után is
mély partneri viszonyt kíván fenntartani az EU-val. Piaci
pletykák szerint a brit kormány hajlandó lenne a 2019. márciusi
kilépés után is fizetni az éves hozzájárulást az EUköltségvetésbe, ha az EU cserébe biztosít egy átmeneti
időszakot. Pénteken publikálják a szigetországban az idei év
első negyedévére vonatkozó gazdasági növekedés előzetes
adatát, piaci várakozások szerint 2% feletti éves alapú
növekedést mérhettek. Április 29-én pedig az Európai Unióban
maradó "huszonhetek" vezetői tartanak csúcstalálkozót, ahol
az EU-s tárgyalási irányelveket vitathatják meg és hagyják is
jóvá egyben.
106 FORINTOS OSZTALÉKOT FIZET A RICHTER – A tavalyi 72
forintos osztalék után, tegnap a közgyűlés jóváhagyta a 106
forintos osztalékfizetésre vonatkozó javaslatot, mellyel a vállalat
adózott eredményének 36%-át fizeti ki osztalékként A kifizetés
június 12-én kezdődik.
www.mkb.hu

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

-320
1
125
-181
-120

33 199
488
21 650
8 199
7 020

-0,96
0,21
0,58
-2,16
-1,68

forgalom
(Ezer darab)
4 639
802
185
552
313

* A BUX esetében a forgalom a teljes tőzsdei forgalmat jelenti

Külföldi tőzsdeindexek (előző napi zárás)
napi változás
záró
Részvényindex
(pont)
(%)
árfolyam
20975,1
-21,0
-0,1
Dow Jones (DJIA)
2387,5
-1,2
0,0
S&P 500
12472,8
5,8
0,0
DAX
19251,9
-37,6
-0,2
NIKKEI 225 (ma reggel)

Főbb devizapiaci árfolyamok
Devizanem

Ma reggel

Devizanem

Ma reggel

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

312,63
288,52
286,71
73,96

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

1,0903
1,0835
111,26
1,1815

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

előző napi 1 napi
(%)
változás
0,36
0,50
1,01
2,10
3,27

0,00
0,03
- 0,02
- 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
TÖBB ÁGAZATOT ÉRINTŐ HÍR
2018 KÖZEPÉTŐL LESZ KÖTELEZŐ A CÉGES SZÁMLÁZÁS ONLINE
BEKÖTÉSE- A tegnapi nap folyamán jelentette be Varga Mihály,
hogy a cégek egy évnyi felkészülési időt kapnak a számlázó
rendszereik online bekötésére a szakmai szervezetek javaslatának
megfelelően. Idén július 1-től a tesztidőszak indul csupán, és 2018.
július 1-től lesz kötelező a csatlakozás. Az eredeti javaslat szerint a
valós idejű kommunikáció rendszer szintű költségeit a vállalkozások
viselnék, de az is lehetséges, hogy az online pénztárgépekhez
hasonlóan a költségek egy részét vállalja majd az állam. Amint
megvalósul az új gazdaságfehérítő intézkedés újabb lényeges
növekményre lehet adóbevételek, elsősorban ÁFA terén, ugyanis
az EKÁER adataival összekapcsolva gyorsan kiszűrhetik a
jogosulatlan ÁFA visszaigényléseket.

http://24.hu/
ENERGETIKA
800 MILLIÓ EURÓ ENERGETIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSEKRE – A
2017-es évre 800 millió euró EU-s támogatás került meghirdetésre a
határon átnyúló villamosenergia és földgáz infrastruktúra
beruházási projektek, valamint az okos hálózatok fejlesztésének
finanszírozására. A pályázatokat 2017 októberétől adhatják be
azok a projektgazdák, akiknek a projektjei felkerültek az európai
közös érdekeltségű projektek listájára (PCIs lista). A listán számos
magyar vonatkozású fejlesztési terv is szerepel, így jó eséllyel a
magyar energiaszektor is részesül majd a központi EU-s forrásból. A
2014-2020-as időszakra rendelkezésre álló, határon átnyúló
infrastruktúra fejlesztésre fordítható keretösszeg összesen 5,35
milliárd eurót tesz ki.

https://ec.europa.eu/energy/; http://eur-lex.europa.eu/
LOGISZTIKA
GYÓGYSZERHIÁNY IS LEHET A RAKTÁRTŰZ MIATT- A Budaörsön
kiégett gyógyszerraktár problémát okozhat az egészségügyben.
Több tonnányi csomagolt, szállításra előkészített gyógyszer
semmisült
meg
kedden,
amikor
részben
leégett
egy
gyógyszerraktár, az UPS Healthcare ötezer négyzetméteres
depója. A gyógyszerészeti intézet már most jelezte, soron kívüli
engedélyeket is kiad majd a gyártóknak és a forgalmazóknak az
esetleges hiánypótláshoz.

http://www.vg.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.

