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NAPI HÍRLEVÉL
Pénz- és tőkepiaci összefoglaló
BEINDULT A HITELEZÉS IDEHAZA - 2017 első negyedévében mind a
vállalati, mind a háztartási hitelezési folyamatok javulást mutattak
az MNB felmérése szerint, a bankok várakozósai pedig kedvezők
az év hátralevő részére. Varga Mihály reggeli interjúja szerint jól
vizsgázott az e-szja: a tavalyi évhez képest duplájára nőtt a
bevallásukat elektronikusan beküldők száma, 2018-tól pedig a
NAV jövedéki adóbevallás-tervezetet is küld majd az
érintetteknek. Ma kedvező feldolgozóipari BMI-t közölhetnek
májusra vonatkozóan.
NYOMÁS ALATT A DOLLÁR – A politikai kockázatok ismét előtérbe
kerültek tegnap, a dollár a jennel szemben két hetes, az euróval
szemben is egy hete nem látott szintek közelébe került. A dollár
az utóbbi viszonylatban májusi hónapban az elmúlt egy év
leggyengébb teljesítményét mutatta. Tegnap az eurózóna várttól
elmaradó inflációs adatának nem volt piacmozgató hatása. A
Fed Bézs könyve szerint az amerikai gazdaság mérsékelt ütemben
folytatta növekedését az elmúlt 1,5 hónapban, élénkült a
foglalkoztatottság, bár több körzetben és iparágban a
munkaerőhiány már problémát okoz, emellett összességében az
árnyomás nem élénkült érdemben az előző riport óta. Az
amerikai 10 éves kötvényhozamok tegnap este 2,2% alá
süllyedtek,
ugyanakkor
a
Fed
júniusi
kamatemelésével
kapcsolatos várakozások nem változtak, a piac beárazta az
újabb szigorító lépést. Ma a magánszektor foglalkoztatási
mutatója mellett a feldolgozóipari adat is fontos a második
negyedéves gazdasági kilátások tekintetében.
VÁRTNÁL GYENGÉBB KÍNAI ADATTAL INDUL A JÚNIUS – Az ázsiai
piacok vegyes mozgásokat mutattak ma, a kínai gyengébb adat
hatását a japán kedvező ipari adatok ellensúlyozni tudták, a jüan
is folytatta erősödését. Míg az állami adatok a kínai
feldolgozóipar növekedéséről szóltak tegnap, a ma reggel közölt,
független, kisebb adatbázison alapuló Caixin felmérés szerint a
kínai feldolgozóipari beszerzési menedzser-index májusban 49,6
pontra süllyedt a várt stagnálás helyett. A mutató 11 hónap után
került ismét az 50 pontos határszint alá. A gyengébb kereslet
nyomást gyakorolt a termelésre, amely a kínai gazdaság
mérsékeltebb második negyedéves növekedésére utal.
INFORMÁCIÓK A DUNA HOUSE OSZTALÉKFIZETÉSÉRŐL – A május
22-i közgyűlésen jóváhagyott 130 Ft-os osztalék kifizetésének
kezdő napja június 19-e. A részvényt június 8-án lehet utoljára
osztalékszelvénnyel vásárolni a tőzsdén.
ELFOGADTA AZ MNB AZ FHB-RA TETT VÉTELI AJÁNLATOT –
Elfogadta az MNB a Takarékbank Zrt. által az FHB „A” sorozatú
részvényeire benyújtott 533 Ft-os, illetve a „B” sorozatú
részvényekre vonatkozó 5 330 Ft-os vételi ajánlatot. A
részvényeseknek a jóváhagyástól számított 35 nap áll
rendelkezésükre az ajánlat elfogadására. Tegnap 526 Ft-on zárt a
részvény árfolyama.
www.mkb.hu

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

34 552
457
22 315
8 555
7 014

231
-2
350
-25
62

0,67
-0,44
1,59
-0,29
0,89

forgalom
(Ezer darab)
8 216
1 319
319
709
665

* A BUX esetében a forgalom a teljes tőzsdei forgalmat jelenti

Külföldi tőzsdeindexek (előző napi zárás)
napi változás
záró
Részvényindex
(pont)
(%)
árfolyam
21008,7
-20,8
-0,1
Dow Jones (DJIA)
2411,8
-1,1
0,0
S&P 500
12615,1
16,4
0,1
DAX
19853,4
202,8
1,0
NIKKEI 225 (ma reggel)

Főbb devizapiaci árfolyamok
Devizanem

Ma reggel

Devizanem

Ma reggel

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

308,05
282,96
274,25
73,71

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

1,1232
1,0887
110,99
1,1446

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

előző napi 1 napi
(%)
változás
0,36
0,50
0,81
1,83
3,04

0,00
0,03
0,00
0,02
0,00

* 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
0,75-1
0,00

0,90
1,0-1,25
0,00
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ÁGAZATI HÍRBLOKK
ICT
FELHŐALKALMAZÁSBA KERÜL MINDENKINEK AZ EGÉSZSÉGÜGYI
ADATA - 2017 november 1-jéig az összes közfinanszírozott
egészségügyi szervezetnek kötelező lesz csatlakoznia az
elektronikus egészségügyi szolgáltatási térhez (EESZT). 2017
szeptemberétől
opciós
jelleggel
a
magánorvosok
is
csatlakozhatnak, de 2018. november 1-jétől már nekik is kötelező
lesz. A felhőalapú elektronikus rendszer összekapcsolja egymással
a kórházi, a járóbeteg- és a háziorvosi ellátást, a
gyógyszertárakat, a mentőszolgálatot, az ágazatirányítást és a
lakosságot. A betegadatokhoz csak a kezelőorvos férhet hozzá a
betegek személyiségi jogainak védelme miatt.
vg.hu/
ENERGIA
MÁTRAI ERŐMŰ BŐVÍTÉSE EU-S TÁMOGATÁS NÉLKÜL - Fónagy
János, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára
képviselői kérdésre adott írásos válaszában azt nyilatkozta, hogy
a magyar állam nem készít elő európai uniós támogatási
projektet a Mátrai Erőmű Zrt. számára a tervezett új 500MW
teljesítményű erőművi egység telepítéséhez. A Mátrai Erőmű több
nagy beruházás megvalósítását is tervezi a jövőben. A jelenleg
működő termelőegységei a húszas évek közepén leállításra
kerülnek. Előreláthatólag e helyett épül egy 500MW-os, széndioxid leválasztó berendezéssel felszerelt, az EU környezetvédelmi
előírásainak maximálisan megfelelő egység. Ezen kívül a
naperőmű kapacitás bővítését, valamint energiatároló kapacitás
létrehozását is tervezi a vállalat. Jelenleg az erőmű 74%-ban a
német RWE Power AG, illetve az EnBW csoport tulajdonában van,
azonban a tulajdonrész hamarosan az MVM-hez kerülhet. Az
MVM jelenlegi részesedése 26%.
Forrás: MTI ; http://www.mert.hu/
MEZŐGAZDASÁG
AZ EURÓPAI BÍRÓSÁG VÁRHATÓ DÖNTÉSE NEGATÍVAN ÉRINTHETI A
HATÁLYOS MAGYAR FÖLDTÖRVÉNYT - Az Európai Bíróság
főtanácsnoki állásfoglalása szerint Magyarország a tőke szabad
mozgásának uniós elvét sértette meg azzal, hogy a 2014-től
hatályos új földforgalmi törvénnyel megszüntette azokat a
haszonélvezeti jogokat, amelyeket korábban gazdálkodó
szervezetek és nem közeli hozzátartozók javára jegyeztek be
magyar termőföldekre. A magyar fél azon érvelését, miszerint a
haszonélvezeti jogok által a külföldiek valójában tulajdonszerzés
korlátozását próbálták meg kijátszani elvetette a főtanácsnok.
Bár az állásfoglalása nem kötelező érvényű a bírói testület
számára, általában mégis iránymutató a végső döntés várható
eredménye kapcsán.
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.

