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NAPI HÍRLEVÉL
Pénz- és tőkepiaci összefoglaló
FÉLÉVES MÉLYPONTON AZ EUR/HUF - Tegnap az Országgyűlés
elfogadta a 2018-as adótörvényeket: többek között csökken az
internet áfája, a halhús áfája, sertés belsőségek áfája, holnap a
2018-as költségvetési tervezetről szavaz a kormány. A forint több
mint 7 havi mélyponton mozog az euróval szemben (306,25). Aki
a nyaraláshoz tervez eurót vásárolni, annak most jó lehetőséget
teremt a féléves csúcsok alatt mozgó forint.
KIVÁRNAK A BEFEKTETŐK A FED DÖNTÉSE ELŐTT - Az EUR/USD
kurzus az 1,1210-es, míg az USD/JPY kurzus a 110-es szint körül jár
ma reggel. Nem számítunk arra, hogy a kamatpályára vonatkozó
várakozást érdemben módosítják a jegybankárok a márciusihoz
képest. Emellett a mérlegleépítés időzítését illetően is részleteket
vár a piac. Nagy kérdést jelent Yellen kommunikációja, ami
meghatározhatja a devizamozgások irányát, amennyiben a Fed
elnöke kevésbé lesz elkötelezett a kamatemelések mellett, az
gyengítheti a dollárt, ha azonban a munkaerő-piaci
folyamatokra és az inflációs fordulatra helyezi a hangsúlyt, az
támogathatja a zöldhasút. A kamatdöntő ülés előtt a fogyasztói
árak és a kiskereskedelmi forgalom májusi stagnálását közölhetik
(hó/hó adatok).
VEGYES KÍNAI ADATOK JELENTEK MEG, LEJJEBB JÖTTEK AZ
OLAJÁRAK – A kínai kiskereskedelmi forgalom és az ipar
teljesítménye a várakozásoknak megfelelően bővült májusban,
azonban a beruházási adat elmaradt a várttól (8,6% januármájus között vs. előző 8,8%), ami a világ második legnagyobb
gazdaságának növekedési kilátásait árnyalja. Az amerikai
könnyűolaj hordónkénti ára a tegnap esti 1%-os csökkenést
követően 46 dollár körül mozog, az API adatai az amerikai
olajkészletek bővüléséről szóltak, szemben a várt csökkenéssel,
emellett az OPEC is a termelés bővüléséről közölt adatokat.
MEGUGROTT AZ INFLÁCIÓ A BRITEKNÉL – Májusban várt felett,
2,9%-ra emelkedett az infláció az áprilisi 2,7%-ról. Csütörtökön a
brit jegybank kamatdöntő ülést tart és friss prognózisokat is
publikál Várakozásunk szerint a BoE fenntartja a jelenlegi
monetáris politikai feltételeket a politikai bizonytalanság
mérséklődéséig.
ERŐMŰVET FEJLESZT AZ ALTEO – 200 millió Ft-os fejlesztést hajt
végre az Alteo a soproni erőművében, melynek keretében új, 10
MW teljesítményű gőzkazán létesül. Ennek eredményeképpen
jelentősen javul az erőmű hatásfoka, és csökken a CO2 és egyéb
káros anyag kibocsátása. A munkálatok a fűtési szezon
kezdetére, októberre készülnek el. A soproni beruházás az
elkövetkező 1-2 évre tervezett 10-15 Mrd Ft-os fejlesztési terv része.
SAJÁT RÉSZVÉNYT VÁSÁROLT AZ OTP – 137 276 db saját részvényt
vásárolt az OTP június 12-én 8915 Ft/db áron, mellyel a cégnél
lévő saját részvények állomány 1,31%-ra nőtt.
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

254
2
5
221
-16

35 589
471
22 305
9 170
6 959

0,72
0,43
0,02
2,47
-0,23

3 766
802
80
1 141
154

* A BUX esetében a forgalom a teljes tőzsdei forgalmat jelenti

Külföldi tőzsdeindexek (előző keresk. napi zárás)
napi változás
záró
Részvényindex
(pont)
(%)
árfolyam
21328,5
92,8
0,4
Dow Jones (DJIA)
2440,4
11,0
0,5
S&P 500
12765,0
74,5
0,6
DAX
19899,1
0,4
0,0
NIKKEI 225 (ma reggel)

Főbb devizapiaci árfolyamok
Devizanem

Ma reggel

Devizanem

Ma reggel

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

306,23
281,95
273,06
73,02

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

1,1215
1,0862
110,02
1,1385

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

előző napi 1 napi
(%)
változás
0,05
0,11
0,77
1,79
2,99

0,00
0,00
- 0,01
- 0,02
- 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
ENERGIA
NEM LEHET NÉPSZAVAZÁST TARTANI PAKS 2-RŐL – Az NVB
alkotmányjogásza szerint nem lehet népszavazást tartani Paks 2ről. Ennek oka, hogy a jelenlegi szabályozás értelmében nem
lehet olyan témában népszavazást kiírni, ami nemzetközi
szerződés megváltoztatását, vagy hatályon kívül helyezését
vonhatja maga után. A paksi projekt kapcsán nemzetközi
szerződések kerültek megkötésre a bővítésről, a finanszírozásról,
valamint az esetleges atomkárokról. Mindez azt eredményezi,
hogy a Nemzeti Választási Bizottság nem fog a témával
kapcsolatos népszavazási kérvényt hitelesíteni.
Forrás: mno.hu

LOGISZTIKA
PÉNZÜGYI SZEMPONTBÓL JÓ ÉVE VOLT A BKK-NAK – A Budapesti
Közlekedési Központ Zrt. az elmúlt évben közel háromszázmillió
forint profitot termelt. A BKK 2016-ban 181,9 Mrd Ft forint
összbevételt realizált, ebből több mint 89 Mrd Ft volt a belföldi
értékesítés nettó árbevétele, ez azonban csökkent 2015-höz
képest, egyebek között azért is, mert tavaly átadták az
agglomerációs közlekedést és a HÉV-et. Az egyéb bevétel
meghaladta a 92 Mrd Ft-ot. A jegyek és bérletek értékesítéséből
az elmúlt évben 63,7 Mrd Ft folyt be, ami kétmilliárd forintos
növekedés az egy évvel korábbihoz képest, ez a növekvő utas
számmal, illetve az értékesítés szerkezetében bekövetkezett
változással magyarázható.
Forrás: www.vg.hu/
ÜZLETI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS MÉDIA
A SZÉKHELYSZOLGÁLTATÓKNAK ÁRTHAT A JÚLIUSTÓL HATÁLYBA
LÉPŐ SZIGORÍTÁS - A júliustól hatályba lépő minisztériumi rendelet
szerint hamarosan csak saját tulajdonú irodában végezhető a
székhelyszolgáltatás. Az ilyen szolgáltatás nyújtását eddig is
szigorították, amikor az ügyvédek által végezhető tevékenységek
köréből kikerült, vagy idén január 1-től a szolgáltatás
igénybevétele bejelentési kötelezettséget is maga után von. Az
újabb módosítást szélesebb kört érinthet, ugyanis jellemzően
bérelt irodában végzik a cégek a tevékenységüket.
Forrás: hvg.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.

