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NAPI HÍRLEVÉL
Pénz- és tőkepiaci összefoglaló
ELFOGADTA A MÓDOSÍTÓ JAVASLATOKAT A PARLAMENT – A jövő
évi költségvetési tervezet módosító javaslatai (bölcsődefejlesztés,
a babakötvények a határon túli elérése, családok lakáscélú
hiteltartozásainak
csökkentése,
turizmusfejlesztés)
tegnap
elfogadásra kerültek. A kormány számításai szerint a módosítások
nem emelik a hiányt, a cél továbbra is a GDP-arányos 2,4%-os
hiány. A parlament csütörtökön tartja a 2018-as költségvetés
végszavazását. Az EUR/HUF kurzus reggel 307,44-nél jár.
MA KEZDŐDIK A FED KÉTNAPOS KAMATDÖNTŐ ÜLÉSE – Az EUR/USD
kurzus 0,1%-kal csorgott le az ázsiai kereskedés ideje alatt, a
befektetők a Fed holnap esti bejelentését várják, a széles körben
várt kamatemelés mellett nagy várakozás előzi meg a
kamatpálya prognózisokat, a gazdasági folyamatok megítélését,
valamint a mérlegleépítéssel kapcsolatban is több részlet jöhet
majd. A Reuters felmérése szerint a kínai traderek kis többsége
azzal számol, hogy az amerikai kamatemelést követve léphet a
kínai jegybank is, szigorítást jelenthet be a hét folyamán. Délelőtt
a német Zew gazdasági hangulatindex júniusi alakulása is
megerősítheti az eurózóna kedvező gazdasági kilátásait, a brit
infláció azonban háttérbe szorulhat a politikai bizonytalanság
mellett.
ITT AZ AMERIKAI PÉNZÜGYI SZABÁLYOZÓI REFORMOK ELSŐ LÉPÉSEI
– Az amerikai pénzügyminisztérium tegnap ismertette a több
lazító intézkedést tartalmazó 150 oldalas intézkedéstervezetet,
ami elsősorban a bankokra fókuszál. A pénzügyminiszter egy
interjúban azt mondta, a legtöbb, azok mintegy 80%-át
szabályozói változásokkal átvihetik, a fennmaradó 20% kerülhet a
törvényhozás elé, a változások a gazdasági növekedés
élénkítése miatt is fontosak. Mnuchin emellett jelezte, szeptember
elejéig megoldott a szövetségi költségvetés finanszírozása,
ugyanakkor sürgette a döntéshozókat, hogy az augusztusi
törvényhozási szünet előtt szülessen döntés az adósságlimit
emeléséről.
CSÖKKENT A NYOMÁS A TECHNOLÓGIAI SZEKTORON – A pénteki
eladási hullám negatív hatása a tegnapi nap folyamán is
érezhető volt: ázsiai piacok után a főbb európai indexek is közel
1%-os eséssel zártak, amit az amerikai tőzsdeindexek csökkenése
követett. Pozitív kilátásokra ad okot azonban, hogy a nap
második felében már csökkent az eladói nyomás, elsősorban a
technológiai cégek részvényei esetében, és a nap eleji jelentős
mínuszok után már felfelé tornázták magukat az árfolyamok. Az
Apple részvényei végül 2,4%-kal zártak lejjebb, míg a technológia
szektor által uralt Nasdaq Index 0,5%-ot esett.
LEÁLL AZ INA FINOMÍTÓJA – Június közepétől tervezi leállítani a
sisaki finomítóját az INA, ami a keresleti viszonyoknak megfelelően
csak időszakosan üzemel. Az aktuális ciklus árpilis végén
kezdődött, míg a következő termelés megindítása a negyedik
negyedévben várható.
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

-77
0
0
43
-70

35 334
469
22 300
8 949
6 975

-0,22
0,00
0,00
0,48
-0,99

3 875
400
70
485
122

* A BUX esetében a forgalom a teljes tőzsdei forgalmat jelenti

Külföldi tőzsdeindexek (előző keresk. napi zárás)
napi változás
záró
Részvényindex
(pont)
(%)
árfolyam
21235,7
-36,3
-0,2
Dow Jones (DJIA)
2429,4
-2,4
-0,1
S&P 500
12690,4
-125,3
-1,0
DAX
19887,7
-20,9
-0,1
NIKKEI 225 (ma reggel)

Főbb devizapiaci árfolyamok
Devizanem

Ma reggel

Devizanem

Ma reggel

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

307,47
283,36
274,84
73,37

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

1,1187
1,0851
110,05
1,1329

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

előző napi 1 napi
(%)
változás
0,05
0,11
0,78
1,81
2,99

- 0,02
0,01
0,00
0,01
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
MAGYAR MOBILHÁLÓZATOK A VILÁG TOP 10 HÁLÓZATAI KÖZÖTT Az OpenSignal legfrissebb felmérésének eredményei szerint
Magyarországon működnek a világ 3. leggyorsabb 4G-hálózatai,
és a lefedettség alapján is bekerült a globális top 10-be. A
jelentés 75 ország több, mint félmillió mobileszköze által generált
közel 20 milliárd mért adat felhasználásával készült 2017 első
negyedévében. A kibővült Digitális Jólét Program, a Digitális Jólét
Program 2.0 jelentős fejlesztési célokat fogalmaz meg annak
érdekében, hogy Magyarország azon országok sorába tartozzon,
ahol a világon elsőként valósul meg az 5G technológia
bevezetése.
Forrás: hirek.prim.hu/
GÉPGYÁRTÁS
MEGVÁLIK FÉNYFORRÁS ÜZLETÁGÁTÓL A GE - Tárgyalásokat
kezdett a General Electric a fényforrás üzletágának eladásáról. A
tranzakció a magyarországi üzemek nagy részét és a
magyarországi munkahelyek mintegy felét érinti. Az még nem
tudható, hogy ki(k) a potenciális vevő(k), azonban felmerült az
üzletág több darabban, több vevőnek történő értékesítésének
lehetősége is. A tranzakció oka a GE portfóliójának optimalizálása
és azon belül a digitális ipari tevékenység erősítése. A tervezett
tranzakció ellenére a GE elkötelezett a magyarországi működés
mellett. Más üzletágakban (Digitális Fejlesztési Központok,
energiatermelési
berendezések
gyártása,
Globális
Üzleti
Szolgáltató Központ) jelentős fejlesztéseket hajtott végre, illetve
tervez végrehajtani a jövőben. Az elmúlt két évben 33 milliárd
forintot fektettek be Magyarországon.
Forrás: MTI
ENERGIA
REKORDSZINTRE EMELKEDHET A PALAOLAJ KITERMELÉS
A
KÖVETKEZŐ HÓNAPBAN - Az Amerikai Energia Ügynökség (EIA)
adatai alapján töretlenül nő a palaolaj kitermelés, és a következő
hónapban megdőlhet a 2015. márciusában felállított rekord,
amely 5,4 millió hordó/napos szintet jelentett. A Goldman Sachs
előrejelzése szerint a mostani rekord csupán a kezdet, ugyanis 4
éven belül, további technológiai fejlesztések révén, a palaolaj
versenyképes lehet a legolcsóbban termelő OPEC országokkal
szemben is. A befektetési bank előrejelzése szerint a 2020-as
években már akár 12 millió hordó/nap is lehet a nem
konvencionális olajkitermelés az Egyesült Államokban.
Forrás: eia.gov; zerohedge.com

www.mkb.hu

2017. június 13.

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.

