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NAPI HÍRLEVÉL
Pénz- és tőkepiaci összefoglaló
STABILIZÁLÓDHAT A FORINT – A KSH ma publikálja
a
munkanélküliségi ráta márciusi alakulását. Emellett elfogadta a
Költségvetési Tanács a 2018-as költségvetési tervezetet. Az
EUR/HUF kurzus 311,69-nél mozog ma reggel, a következő
napokban visszatérhet a 305-310-es sávba.
MA MEGTORPANHAT A DOLLÁRERŐSÖDÉS - Az amerikai
gazdaság 2017. első negyedéves gazdasági teljesítménye 1%
körüli
évesített
növekedésről
szól.
A
költségvetés
finanszírozásáról szóló szavazás, a dél-koreai kereskedelmi
megállapodással kapcsolatos bizonytalanság és a geopolitikai
helyzet is kivárást hozhat a Fed jövő heti kamatdöntő ülése
előtt. Az amerikai mellett a brit GDP-adatokat is figyeljük.
DRAGHI INFLÁCIÓS KOMMENTJE VOLT ERŐSEBB - Az Európai
Központi Bank a várakozásoknak megfelelően nem változtatott
a monetáris kondíciókon. Mario Draghi az ECB növekedéséhez
kapcsolódó kockázatokat kiegyensúlyozottabbnak nevezte,
ami először erősítette az eurót. De aztán lefelé fordult az
EUR/USD kurzus, miután az ECB elnöke aláhúzta, hogy nincs jele
az inflációs nyomás további erősödésének, így a laza
monetáris politika fenntartása továbbra is indokolt. Az
eurózóna előzetes áprilisi inflációs adatait ma publikálja az
Eurostat.
PROFITTAL ZÁRTA ELSŐ NEGYEDÉVÉT AZ INA – A magasabb
olajáraknak, és földgázértékesítésnek kedvező környezetnek
köszönhetően a tavalyi veszteséges negyedév után, idén 29
millió dollárnak megfelelő profitot termelt a cég az első három
hónapban. Minden piacon növekedett a bevétel, és a
menedzsment várakozása szerint a földgáz piac régen várt
liberalizációja tovább javíthatja a profitabilitást.
ELSŐKÉNT INDÍTJA EL A 4G HANGOT A TELEKOM – A magyar
mobilszolgáltatók közül elsőként indítja el 4G hálózatán a
hangszolgáltatást
a
Magyar
Telekom,
ami
gyorsabb
hívásfelépülést, HD hangminőséget és telefonálás közben is
folyamatos, 4G sebességű mobilinternet kapcsolatot tesz
lehetővé.
CSÚSZHAT A DIGI BELÉPÉSE A MOBILPIACRA – A korábbi
értesülések szerint idén októberben várhattuk, hogy a DIGI
megjelenik szolgáltatásaival a magyar mobilpiacon is. Az április
26-án megjelent román részvénykibocsátási prospektusban
azonban már arról olvashatunk, hogy a menedzsment 2018ban tervezi legkorábban a belépést erre a piacra.
A TECHNOLÓGIAI PAPÍROK VOLTAK A NAP NYERTESEI –A nap
nyertese az Alphabet lett 4,3%-os emelkedéssel, köszönhetően
a 22%-kal megugró árbevételnek és a vártnál magasabb
profitnak. Az Amazon 4%-os nyereséggel zárta a kereskedést a
várt feletti bevétel és profitszámainak köszönhetően. Az Intel
papírjai viszont 4%-os eséssel zárták a napot, annak ellenére,
hogy a cég eredménye a vártnak megfelelően alakult.
www.mkb.hu

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

-239
-4
65
-159
-41

32 960
484
21 715
8 040
6 979

-0,72
-0,82
0,30
-1,94
-0,58

forgalom
(Ezer darab)
3 780
1 988
127
569
325

* A BUX esetében a forgalom a teljes tőzsdei forgalmat jelenti

Külföldi tőzsdeindexek (előző napi zárás)
napi változás
záró
Részvényindex
(pont)
(%)
árfolyam
20981,3
6,2
0,0
Dow Jones (DJIA)
2388,8
1,3
0,1
S&P 500
12443,8
-29,0
-0,2
DAX
19196,7
-55,1
-0,3
NIKKEI 225 (ma reggel)

Főbb devizapiaci árfolyamok
Devizanem

Ma reggel

Devizanem

Ma reggel

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

311,74
288,22
286,72
73,87

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

1,0873
1,0817
111,21
1,1869

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

előző napi 1 napi
(%)
változás
0,36
0,50
0,95
2,06
3,22

0,00
0,03
- 0,06
- 0,04
- 0,05

* 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
JÁRMŰIPAR
MÁR A NAGY OLAJCÉGEK IS AZ ELEKTROMOS KÖZLEKEDÉS GYORS
ELTERJEDÉSÉT VÍZIONÁLJÁK – A nagy olajipari vállalatok közül a
legextrémebb vízióval állt elő a Total az elektromos járművek
elterjedése kapcsán. Az olajóriás előrejelzése szerint 2030-ra az
értékesített autók 15-30%-át várhatóan az elektromos hajtású
járművek teszik ki. Mindez azt eredményezi, hogy az olajfogyasztás
2030-ig eléri csúcsát és ezt követően stagnálás/csökkenés lesz
jellemző. Az új technológia gyorsuló elterjedését leginkább két
tényező hajtja. Egyrészt a töltő infrastruktúra (sok esetben állami
támogatással) kiépül az elkövetkezendő években. A másik
meghatározó tényező az akkumulátor árak gyors, évi 20% körüli
csökkenése (az elektromos jármű gyártás költségeinek kb. felét az
akkumulátor teszi ki). A járműipari vállalatok után most már az
olajipari cégek is jelentős erőforrásokat fordítanak az új korszakra
való felkészülésre.
https://www.bloomberg.com/
FELDOLGOZÓIPAR
A VAJDA PAPÍR KFT 4,5 MILLIÁRD FORINT VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ
TÁMOGATÁST KAPOTTA Vajda Papír Kft. a Dunaföldvárra
tervezett, és nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé
nyilvánított új papírgyári beruházáshoz, amely összesen 11 milliárd
forint költségű, 4,5 milliárd forint vissza nem térítendő támogatásról
kötöttek megállapodást a Nemzetgazdasági Minisztériummal. Az
új üzemben 30-35 ezer tonna alappapír gyártását tervezik. A
feldolgozó gépsoron évi 10 ezer tonnányi, tekercses termék
(toalettpapír és a háztartási papírtörlő) gyártása van előirányozva.
A fő célja a beruházásnak, hogy az importból beszerzett
alapanyagot felváltsa az itt gyártott termék.
http://www.vg.hu/
MEZŐGAZDASÁG
MÁJUS VÉGÉN LESZ AZ ORSZÁG LEGNAGYOBB SZÁNTÓFÖLDI
GÉPBEMUTATÓJA MEZŐFALVÁN - A rendezvényt a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara (NAK) a Mezőgazdasági Eszköz- és
Gépforgalmazók Országos Szövetségével (MEGFOSZ) közösen
szervezi. A Fejér megyei Mezőfalván 39 hektáros földterületen a
legújabb nemesítési és kutatási eredmények mutatkoznak be a
gyakorlatban a minta parcellákon, valamint talaj munkálatok
közben, szántóföldi körülmények között lehet megtekinteni a
mezőgazdasági gépeket. Az MKB csoport képviselteti magát a
helyszínen így lehetőség nyílik a mezőgazdasági finanszírozási
lehetőségek egyeztetésére is.
https://www.agrarszektor.hu/; http://www.nak.hu/;
http://megfosz.com/;
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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.

