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NAPI HÍRLEVÉL
Pénz- és tőkepiaci összefoglaló
VISSZAFOGOTT ÁREMELKEDÉS IDEHAZA – Az infláció a márciusi
csúcs után májusban 2,1%-kal nőtt éves alapon, részben az
importált infláció mérsékelt hatása miatt. A gazdasági
folyamatokat jobban megragadó maginfláció 2% fölé
emelkedett. Tegnap az OECD friss prognózisokat közölt
Magyarországra: 2017-re jelentősen javította a GDP-prognózist
(3,8% vs. őszi 2,5%), míg az infláció szerintük jövő év elején érheti
el a 3%-os jegybanki célt. Az EUR/HUF kurzus reggel 307,89-nél jár.
AZ ECB KORRIGÁLTA INFLÁCIÓS ELŐREJELZÉSÉT – Az ECB
változatlan monetáris kondíciókat jelentett be. A kamatdöntési
közleményből kikerült a további kamatcsökkentés lehetősége. Ezt
ugyan a szigorítás irányába mutató első lépésként is lehetne
értelmezni (a másik lazításra utaló rész, a kötvényvásárlásokat
illetően bennmaradt), az ECB elnöke jelezte, az inflációs kilátások
tekintetében nincs érdemi változás. Az pedig, hogy most az
infláció korábbinál alacsonyabb növekedését vetítik előre
(2017:1,5%,
2018:1,3%),
hűtheti
a
testületen
belüli
megosztottságot, az európai alacsony hozamkörnyezet tartósan
fennmaradhat. Az ECB emellett az eurózóna növekedési
kilátásait felfelé javította (2017:1,9%, 2018: 1,8%). Mivel a
prognózisokról már előzetesen szerdán cikkeztek, így visszafogott
árfolyamhatást láthattunk, az EUR/USD kurzus az 1,12-es szint körül
stabilizálódott.
A BRIT KONZERVATÍV PÁRT ELVESZÍTETTE TÖBBSÉGÉT – Az urnazárást
követő exit pollok is előre vetítették, hogy Theresa May pártja
elveszíthette abszolút többségét az alsóházban, 98%-os
feldolgozottság mellett ez már szinte biztosra vehető. A piaci
reakció visszafogott volt eddig, a font érdemben gyengült a
politikai bizonytalanság erősödésével a főbb devizákkal
szemben, de az ázsiai piacok láthatóan nem reagáltak a brit
fejleményekre. A jövőt illetően fő kérdés a Brexit tárgyalások
alakulása jelenti: az esetleges koalíciós kormány felállása
elhúzódhat, a sorozatos egyeztetések visszavethetik a haladást,
míg a kisebbségi kormányzás mellett a keményebb álláspont
enyhülhet, utóbbi akár kedvezőbb egyezséget eredményezhet,
így ez a kimenetel tompíthatja a font gyengülését is. Hivatalos
választási eredmények ma napközben várhatók.
JELENTŐSEN DRÁGULT A BUDAPESTI INGATLANPIAC – A Duna
House májusi ingatlanpiaci barométeréből kiderül, hogy
Budapesten még mindig a XIII. kerület a legnépszerűbb lokáció
az ingatlant vásárlók körében. A májusi kiemelkedő, közel 14 ezer
tranzakciót számláló becslés 4%-kal haladja meg a tavalyi
értéket. Látványos az árak elmozdulása is: míg tavaly Budán az
adás-vételek 17%-a zajlott a 300-350 ezer Ft/m2 kategóriában,
addig ez idén 3%-ra csökkent, míg a 600 ezer Ft/ m2-nél
magasabb árkategóriájú adás-vételek aránya 17%-ról 30%-ra
emelkedett. Pesten is hasonló tendencia figyelhető meg.
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BÉT „blue chip” részvények (előző keresk. nap, zárás)
napi változás
forgalom
záró
Részvény
(Ft)
(%)
(Ezer darab)
árfolyam
BUX*
Mtelekom
MOL
OTP
Richter

249
1
160
100
-1

35 271
471
22 290
8 830
7 020

0,71
0,21
0,72
1,15
-0,01

3 212
718
130
496
240

* A BUX esetében a forgalom a teljes tőzsdei forgalmat jelenti

Külföldi tőzsdeindexek (előző keresk. napi zárás)
napi változás
záró
Részvényindex
(pont)
(%)
árfolyam
21182,5
8,8
0,0
Dow Jones (DJIA)
2433,8
0,7
0,0
S&P 500
12713,6
41,1
0,3
DAX
19994,8
85,6
0,4
NIKKEI 225 (ma reggel)

Főbb devizapiaci árfolyamok
Devizanem

Ma reggel

Devizanem

Ma reggel

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

307,91
283,77
274,73
73,30

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

1,1208
1,0851
110,21
1,1347

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

előző napi 1 napi
(%)
változás
0,05
0,11
0,79
1,82
3,01

0,00
0,00
- 0,02
- 0,01
- 0,04

* 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
LOGISZTIKA
A METRÓFELÚJÍTÁSRA A KORMÁNY NEM AD TÖBB PÉNZT – Szerdán
Tarlós István főpolgármester a kormányülésen tárgyalt a 3-as
metró felújításról, de nem adott több pénzt a kormány. Ennek
ellenére a teljes 17,1 kilométeres alagút és az északi-szakasz
állomásaink felújítása megkezdődhet szeptember végéig. A
középső és a déli szakaszra újabb tendert írnak ki a túlárazások
miatt. A másik két szakaszra részint az uniós támogatás, részint a
budapesti költségvetés több tízmilliárdos pénzmaradványa
nyújthat fedezetet.
Forrás: MTI

ENERGIA
JELENTŐS TURBULENCIA VÁRHATÓ AZ OLAJ ÉS A FÖLDGÁZ PIACÁN
– Számos esemény történt a napokban, ami bizonytalanná tette
az olaj és gázárak rövid távú alakulását. Szaúd-Arábia, az
Egyesült Arab Emírségek, Bahrein, Egyiptom, Líbia, Jemen,
Mauritius és a Maldív-szigetek hétfőn bejelentették, hogy
megszakítják
diplomáciai
kapcsolatukat
és
gazdasági
szankciókat vezetnek be Katarral szemben. A gazdasági blokád
okaként a közel-keleti szövetség azt nevezte meg, hogy Katar
terrorista szervezeteket támogatott. A konfliktust egyelőre
diplomáciai úton igyekeznek a felek rendezni, azonban a helyzet
rendkívül feszült. Katar jelentős LNG exportőr és némi
olajkitermeléssel is rendelkezik, így egy esetleges katonai konfliktus
jelentős hatással lehet az energiahordozó árakra. Az olaj ára a hír
ellenére azonban csökkenő trendet mutat. Ennek egyik oka, hogy
az OPEC megállapodás ellenére az amerikai olajkészletek
továbbra is növekedést mutatnak. Ezen kívül egyre inkább
kérdéses, hogy fenn tud-e maradni az OPEC által vezetett kőolaj
kitermelés visszafogási megállapodás.
Forrás: cnbc.com ; oilprice.com ; reuters.com ; bloomberg.com

MEZŐGAZDASÁG
VÁRHATÓAN A HAZAI MEGGYTERMÉS LESZ IDÉN A LEGNAGYOBB
AZ EU-BAN – A májusi fagyok miatt a lengyel meggytermés akár
75%-a is kieshet idén, így a második helyről átmenetileg a
legnagyobb meggytermelővé válhat Magyarország 2017-ben.
Mivel a megtermelt meggy többsége, közel 80%-a exportra kerül,
elsősorban befőtt vagy friss formában, ezért idén a hazai termelők
a fő célpiac Németországban előnyre tehetnek szert lengyel
versenytársaikhoz képest.
Forrás: 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.

