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NAPI HÍRLEVÉL
Pénz- és tőkepiaci összefoglaló
CSÜTÖRTÖKÖN FOGADHATJÁK EL A 2018-AS KÖLTSÉGVETÉST – Ma
délelőtt az MNB finomhangoló devizaswap-tendert tart,
várhatóan 1 hónapos lejáraton. Makroadatok tekintetétben az
előttünk álló héten az építőipar és ipar áprilisi teljesítményének
részletei derülnek ki, kedvező eredményeket várunk. A parlament
pedig csütörtökön fogadhatja el a 2018-as költségvetési
tervezetet és az ideit érintő változásokat és egyben zárul is az
Országgyűlés tavaszi ülésszaka. Az EUR/HUF kurzus a 307-313-as
sáv alsó felében mozoghat az előttünk álló héten.
AZ EUR/USD KURZUS 1,1210 KÖRÜL INDÍTJA A HETET – Az euró nem
mutatott érdemi mozgást a francia várt szerint alakuló választási
eredményekre. A nemzetgyűlési választások első fordulójában
Emmanuel Macron elnök pártja a szavazatok 32,3%-át szerezte
meg, így a június 18-án tartandó második fordulóban fölényes
többséget szerezhet. Ezt támogatja az is, hogy az első fordulóban
alacsony, 49%-os volt a részvételi arány, így kevesebb lehetett a
második fordulóba jutó jelöltek aránya is, mint azzal korábban
számoltak. Mivel a hét első napjaiban kevés makroadat várható,
a figyelem már a szerdai Fed kamatdöntő ülésre irányul, ahol
nem számítunk arra, hogy a kamatpályára vonatkozó várakozást
érdemben módosítják a jegybankárok a márciusihoz képest.
MEGALAKULT A KISEBBSÉGI BRIT KORMÁNY, STABILIZÁLÓDOTT A
FONT – A GBP/USD kurzus 1,2760 körül stabilizálódott az ázsiai
kereskedés ideje alatt, pénteken 8 hónapja nem látott napon
belüli gyengülést mutatott a brit fizetőeszköz az előrehozott
választásokat követő politikai bizonytalanság mellett. A vasárnap
este megalakult új kisebbségi brit kormány ma tart alakuló ülést,
a Konzervatív Párt az észak-ír Demokratikus Unionista Párttal
együttműködve kormányoz (külső támogatás). A következő
napok kérdése, hogy az eddig a May által támogatott
keményebb kilépési tárgyalási hangnem mennyiben változik,
David Davis a brit főtárgyaló is elismerte, hogy ennek a
megközelítésnek
lehet,
hogy
nincs
meg
a
választói
támogatottsága.
KISZÁLLT A KONZUM AZ FHB-BÓL – A Konzum Nyrt. által a Konzum
PE Magántőkealapon keresztül tulajdonolt KZF Vagyonkezelő Kft.
tőzsdei ügylet útján értékesítette az FHB alaptőkéjének 5,96%-át
megtestesítő 6 462 005 db „A” sorozatú törzsrészvényeit, amivel
befolyása az FHB vonatkozásában teljes egészében megszűnt.
ESÉSBEN A TECHNOLÓGIAI RÉSZVÉNYEK – Jelentős eséssel zártak
pénteken a technológiai óriások az USA-ban: az Apple 3,9%-kal,
az Amazon 3,2%-kal, az Alphabet 3,4%-kal, míg a Facebook 3,3%kal zárt lejjebb, pirosba húzva az S&P 500-t és a Nasdaq-ot is. A
technológia papírok esése ma reggel folytatódott az ázsiai
piacokon is: a Samsung részvényei 1,7%-os, a Tencent papírjai
pedig közel 2%-os mínuszban forognak, és a jelentősebb
részvényindexek is eséssel kezdték a napot.
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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

140
-2
10
76
25

35 411
469
22 300
8 906
7 045

0,40
-0,42
0,04
0,86
0,36

11 121
350
50
436
143

* A BUX esetében a forgalom a teljes tőzsdei forgalmat jelenti

Külföldi tőzsdeindexek (előző keresk. napi zárás)
napi változás
záró
Részvényindex
(pont)
(%)
árfolyam
21272,0
89,4
0,4
Dow Jones (DJIA)
2431,8
-2,0
-0,1
S&P 500
12815,7
102,1
0,8
DAX
19900,3
-113,0
-0,6
NIKKEI 225 (ma reggel)

Főbb devizapiaci árfolyamok
Devizanem

Ma reggel

Devizanem

Ma reggel

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

307,65
283,28
274,36
73,49

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

1,1213
1,0859
110,21
1,1384

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

előző napi 1 napi
(%)
változás
0,07
0,10
0,78
1,80
2,99

0,02
- 0,01
- 0,01
- 0,02
- 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
0,75-1
0,00

0,90
1,0-1,25
0,00
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ÁGAZATI HÍRBLOKK
IDEGENFORGALOM
KIEMELKEDŐ EREDMÉNYEK, JÖVŐRE 53 MILLIÁRD JUT FEJLESZTÉSRE
–Idén áprilisban a külföldi vendégek által eltöltött éjszakák száma
22%-kal, a belföldi vendégeké 28%-kal bővült az egy évvel
korábbi szinthez képest a KSH adatai alapján. Az ágazat
versenyképességének javításához 2018-ban több mint 53 Mrd Ft
áll rendelkezésre jövőre, derült ki Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai
Ügynökség vezérigazgatója sajtótájékoztatóján. Ebből a turisztikai
célelőirányzat összege több mint 10 Mrd Ft, ezt az országmárka és
marketingtevékenység támogatására fordítják a turisztikai
ügynökség működésével együtt. 1,1 Mrd Ft áll rendelkezésre a
nemzeti ünnepek lebonyolítására. A maradék több mint 40 Mrd Ft
turisztikai fejlesztésekre használható fel.
Forrás: vg.hu/
ENERGIA
MEGÉRKEZETT AZ ELSŐ AMERIKAI LNG SZÁLLÍTMÁNY ÉSZAKLENGYELORSZÁGBA – Az észak-lengyelországi Swinoujsciében első
alkalommal fogadtak az USA palagáz termelőitől származó
cseppfolyósított földgázt. A kikötő tavaly júniusban állt üzembe és
mostanáig többnyire katari szállítmányokkal volt ellátva. Ez a
példa jól szemlélteti, hogy az európai LNG kikötők gyors reakciót
tesznek lehetővé piaci és geopolitikai sokkok esetén, hozzájárulva
ezzel a források diverzifikálásához és az ellátásbiztonsági
kockázatok csökkentéséhez. Az EU által támogatott és
megvalósítás alatt álló észak-déli gázfolyosó révén Magyarország
is hozzá fog férni az adriai és az észak-lengyelországi LNG
kapacitásokhoz.
Forrás: energiainfo.hu
MEZŐGAZDASÁG
A BÚZATERMESZTÉSNÉL IS A MINŐSÉGEN A HANGSÚLY ÉS IDÉN JÓK
E TÉREN A KILÁTÁSOK – A búzatermesztés kapcsán is igaz, hogy a
mennyiség nem minden, a minőség legalább annyira fontos.
Szemléltetésképp 2015-ben 6,5 tonnás hektáronkénti terméssel
prémium minőség esetén ugyanakkora árbevételt lehetett elérni,
mint takarmánybúzával 9 tonna/hektár hozamnál. A minőségi és
mennyiségi
termést
szolgálja
egyaránt,
ha
betegség
ellenállóságra is nemesített, megfelelő fajtákat vetnek a
gazdálkodók. Idén jó állapotban várják az őszi vetésű
gabonafélék az aratást az év eleji kedvezőtlen időjárás ellenére.
A NAK áprilisi felmérése szerint 42-48% az őszi vetésű fajtákból jó
minősítést kapott.
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.

