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NAPI HÍRLEVÉL
Pénz- és tőkepiaci összefoglaló
A KSH-RA FIGYELÜNK A HÉTEN – Ma a kiskereskedelem, holnap az
ipar áprilisi teljesítményét publikálja a KSH, a két adat kedvező
előzetes képet adhat a második negyedéves gazdasági
teljesítményről. Holnap egyébként első negyedéves részletes
GDP-adat is érkezik idehaza (4,1% éves alapon): az ipar és az
építőipar lehetett a húzóerő, de a beruházások első negyedéves
34%-os éves alapú növekedése is támogathatta a GDP-t. Az
EUR/HUF kurzus 307,38-nál jár ma reggel, az előttünk álló héten a
307-313-as sáv alsó felében mozoghat.
NYOMÁS ALATT A DOLLÁR - A dollár a pénteken megjelent,
várttól elmaradó foglalkoztatási adatközlés után került nyomás
alá, a 10 éves amerikai kötvényhozamok is 7 havi mélypontra
2,15%-ra süllyedtek. Hétfőn míg az eurózóna szolgáltatóipari
mutatói további emelkedésről, az amerikai kisebb mérséklődésről
szólt; a hozamok stabilizációja kismértékben támogatta a dollárt,
ma reggel azonban az USD/JPY kurzus egy havi mélyponton
mozog. Az olajárak hétfőn előbb emelkedést mutattak, miután
több Öböl-menti ország megszakította a diplomáciai kapcsolatot
Katarral, nemzetbiztonsági okokra hivatkozva. Az olajárak a nap
második felében csökkenésre váltottak, a tegnapi 0,6%-ot ma
további 0,5%-os lecsorgás követett. Ma az eurózónában üzleti
bizalmi indexet és kiskereskedelmi adatokat közölnek.
KIVÁRNAK A BEFEKTETŐK A CSÜTÖRTÖKI ESEMÉNYEK ELŐTT – Az
ECB kamatdöntő ülésén az új prognózisok mellett kérdés, hogy a
kamatdöntési közlemény további lazításra utaló részleteit részben
vagy egészében módosítják-e a jegybankárok a kedvező
makroadatok hatására. A brit választások mellett a korábbi FBI
vezető, James Comey kongresszusi meghallgatását is csütörtökön
tartják.
CSÜTÖRTÖKÖN VÁLASZTÁSOK NAGY-BRITANNIÁBAN - Theresa
May, jelenlegi kormányfő számára fontos, hogy mandátumát
előrehozott választáson is megerősítése (2016-os Brexitnépszavazás után lemondó David Cameron helyett került a
miniszterelnöki székbe). A legfrissebb közvélemény-kutatás szerint
a Theresa May vezette konzervatívoknak szűkül a támogatottsági
fölénye. Csütörtökön egy mindössze kis fölényű Konzervatívgyőzelem vagy egy esetleges Munkáspárt-győzelem (ami a
legvalószínűtlenebb jelenleg) mellett a GBP/USD az 1,25-ös szint
alá kerülhet.
ROMÁN BANKRA TETT VÉTELI AJÁNLATOT AZ OTP – A bank, ahogy
azt már korábban is jelezte, növelni kívánja piaci részesedését a
román bankpiacon is. Ezt megvalósítandó, vételi ajánlatot
nyújtott be a Görög Nemzeti Bank által eladásra kínált Banca
Romaneasca megvásárlási aukcióján. A román bank 1,6%-os
piaci részesedésének megszerzésével az OTP a 10 legnagyobb
pénzintézet közé emelkedne a román bankpiacon.
www.mkb.hu

BÉT „blue chip” részvények (előző keresk. nap, zárás)
napi változás
forgalom
záró
Részvény
(Ft)
(%)
(Ezer darab)
árfolyam
BUX*
Mtelekom
MOL
OTP
Richter

388
8
60
46
196

35 150
468
22 370
8 700
7 140

1,12
1,74
0,27
0,53
2,82

13 792
1 273
76
343
216

* A BUX esetében a forgalom a teljes tőzsdei forgalmat jelenti

Külföldi tőzsdeindexek (előző keresk. napi zárás)
napi változás
záró
Részvényindex
(pont)
(%)
árfolyam
21184,0
-22,3
-0,1
Dow Jones (DJIA)
2436,1
-3,0
-0,1
S&P 500
12822,9
158,0
1,2
DAX
19979,9
-190,9
-0,9
NIKKEI 225 (ma reggel)

Főbb devizapiaci árfolyamok
Devizanem

Ma reggel

Devizanem

Ma reggel

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

307,39
283,11
272,76
73,36

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

1,1269
1,0858
109,70
1,1472

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

előző napi 1 napi
(%)
változás
0,05
0,13
0,85
1,83
3,06

0,00
- 0,01
0,00
- 0,01
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
0,75-1
0,00

0,90
1,0-1,25
0,00
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ÁGAZATI HÍRBLOKK
ICT
ZALAEGERSZEGEN INDUL AZ 5G MOBILHÁLÓZAT MAGYARORSZÁGI
FEJLESZTÉSE – 40 Mrd Ft-os járműipari tesztpálya fejlesztéséhez és
az okosváros programhoz kapcsolódóan Zalaegerszegen
alakítják ki az 5G adatátviteli technológia tesztkörnyezetét,
amelynek révén a járműiparban és az infokommunikációban is a
világon
vezető
szerepre
törekszik
Magyarország.
Erről
együttműködési
megállapodást
írt
alá
Varga
Mihály
Zalaegerszeg polgármesterével, a Magyar Telekom vezetőivel és
az Autóipari Próbapálya Zala Kft. ügyvezető igazgatójával.
www.piacesprofit.hu/
JÁRMŰIPAR
4,2 MRD FT-OS BERUHÁZÁST TERVEZ AZ INDIAI SONA
MAGYARORSZÁGON – A Polgári Ipari Parkban hajt végre
fejlesztést a Sona indiai autóipari beszállító vállalat. A
fémmegmunkálással
foglalkozó
vállalat
személyautókhoz,
tehergépkocsikhoz, mezőgazdasági és építőipari gépekhez
egyaránt szállít kovácsoltvas alkatrészeket. A kovácsolási
technológia globális piacán hozzávetőlegesen 12% részesedéssel
rendelkeznek. A tervek szerint a 4,2 Mrd Ft-os beruházást 2021-ig
kívánják megvalósítani, aminek eredményeképpen 130 főre
növekszik a foglalkoztatottak létszáma és évi 13 Mrd Ft-ra a
vállalat éves árbevétele.

http://logisztika.com/ ; http://autopro.hu/
KISKERESKEDELEM
AZ AMERIKAI PLÁZÁK TÖBB MINT NEGYEDE IS ELTŰNHET A
KÖVETKEZŐ 5 ÉVBEN – Egyes elemzők, köztük a CREDIT SUISSE
álláspontja szerint az Egyesült Államokban akár a plázák 25%-át
be kell majd zárni a következő 5 évben. Ez csupán az egyik
tényező a kiskereskedelem alkalmazkodásában, mert mellette
jelentős befektetésekre lesz szükség e-kereskedelem terén, az
ellátási láncok mentén valamint a többmárkás boltok irányából
újfent az egyedi márkájú üzletek felé mozdul el a vásárlók
preferenciája. A végső tényező a kiskereskedelem számára a
fogyasztók pénztárcája, és az utóbbi 2-4 évben jelentősen lassult
a kiadások bővülése, így akár optimistának is bizonyulhat az a
becslés, hogy a boltok csupán 25%-át érinti az átstrukturálás. Az
alkalmazkodás
érzékenyen
érinti
majd
a
kereskedelmi
ingatlanpiacot, így a bezáró boltok alkalmazottain túl a plázákba
fektető ingatlan alapokat is veszteség érheti.

zerohedge.com

www.mkb.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.

