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NAPI HÍRLEVÉL
Pénz- és tőkepiaci összefoglaló
VISSZAFOGOTT IPARI TELJESÍTMÉNY ÁPRILISBAN - Éves alapon a
húsvéthatástól megszűrve 2,5%-kal nőtt az ipar teljesítménye
áprilisban. Az alágazatok közül visszafogottan alakult a járműipar,
ám az élelmiszeripar a kevesebb munkanap ellenére bővülést
tudott felmutatni. Ma az építőipar áprilisi teljesítményét publikálja
a KSH. Az EUR/HUF kurzus 306,10-nél jár ma.
NYITVA HAGYTA A FED EGY ÚJABB IDEI KAMATEMELÉS
LEHETŐSÉGÉT - A Fed tegnap este 25 bp-tal emelte az irányadó
rátát (1,00-1,25% célsávba). A 2017-es növekedési prognózist
felfelé, míg az inflációs előrejelzést lefelé korrigálták. A
mérlegleépítés technikai részleteivel kapcsolatban kaptak újabb
iránymutatást a befektetők, az időzítést illetően azonban nem
született döntés. Yellen utalt azonban arra, ha a gazdasági
mutatók jól alakulnak, akkor viszonylag hamar indíthatják a
folyamatot. A részletekre erősödött a dollár, de ezzel csak
ledolgozni tudta korábbi veszteségeit: azután került nyomás alá,
hogy az amerikai infláció és a kiskereskedelmi forgalom is
gyengébben alakult májusban a vártnál. A hosszú amerikai
kötvényhozamok a napi mélypontról ugyan fordultak, azonban
ezzel is éves mélyponton zártak. A befektetők továbbra sem
veszik biztosra a további szigorító lépést az év második felében.
CSÜTÖRTÖK ÉJFÉLTŐL VÉGE A ROAMINGNAK – Az EU döntése
értelmében mától megszűnt a roaming díj. Az új szabályozásban
azonban vannak kivételek, így ha valaki egy éven belül négy
hónapnál tovább tartózkodik külföldön, akkor a szolgáltató
figyelmeztetést küld és a későbbiekben nem engedi az olcsóbb
telefonálást; a mostani szabályozás csak a szárazföldre szól,
valamint a flottás, ingyenes kedvezmények nem alkalmazhatóak.
Továbbá ha másik uniós országban működő számot hívunk, akkor
a nemzetközi tarifa az érvényes.
AZ FHB A VÉTELI AJÁNLAT ELFOGADÁSÁT JAVASOLJA – Az „A”, „B”
részvényesetében 533, a „C” részvény esetében az 5330 forintos
vételi ajánlat elfogadását javasolja a részvényeseinek az FHB. A
vevő, a Takarékbank rendelkezik a vételhez szükséges 18,4 Mrd
Ft-ot összeggel. Az ügylet után az FHB tisztán jelzálog banki
profillal működne.
NINCS EGYEZSÉG AZ ARAMCO KIBOCSÁTÁSNAK HELYSZÍNÉRŐL –
A szaudi uralkodó család és az ország olajipari cége, az Aramco
vezetősége között még nem született egyezség arról, hogy hol
kereskedjenek a részvények. 5%-a az arab ország tőzsdéjén lenne
bevezetve, a fennmaradó rész pedig vagy Londonban, vagy
New Yorkban. Az Aramco IPO-ja elérheti a 100 Mrd dollárt, így a
valaha volt legnagyobb kibocsátás lehet.
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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

397
5
-270
130
241

35 986
476
22 035
9 300
7 200

1,12
1,06
-1,21
1,42
3,46

10 799
1 615
148
1 338
601

* A BUX esetében a forgalom a teljes tőzsdei forgalmat jelenti

Külföldi tőzsdeindexek (előző keresk. napi zárás)
napi változás
záró
Részvényindex
(pont)
(%)
árfolyam
21374,6
46,1
0,2
Dow Jones (DJIA)
2437,9
-2,4
-0,1
S&P 500
12806,0
41,0
0,3
DAX
19846,1
-37,5
-0,2
NIKKEI 225 (ma reggel)

Főbb devizapiaci árfolyamok
Devizanem

Ma reggel

Devizanem

Ma reggel

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

306,20
281,03
272,86
72,92

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

1,1219
1,0892
109,70
1,1361

Állampapír-piaci benchmark* hozamok
Lejárat

előző napi
(%)

1 napi
változás

3 hó
1 év
3 év
5 év
10 év

0,05
0,11
0,77
1,73
2,92

0,00
- 0,01
0,00
- 0,03
- 0,05

* 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
1-1,25
0,00

0,90
1,0-1,25
0,00
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ÁGAZATI HÍRBLOKK
ÉLELMISZERIPAR
EGYESÜL KÉT HAZAI ÉLELMISZERIPARI CÉG - A Cerbona
Élelmiszeripari Kft. megvásárolta a puffasztott gabonaszeleteket
gyártó Agrimill-Foodot. A felvásárolt cég arányaiban kisméretű a
Cerbonához képest, de nyereséges, kiegészíti a meglévő
termékkínálatot, és a fejlesztéseknél, cégvezetés szintjén
bizonyára jelentkeznek majd hatékonyságbeli szinergiák.
Forrás: vg.hu
ICT
A VERIZON LEZÁRTA A YAHOO AMERIKAI TARTALOMSZOLGÁLTATÓ
FELVÁSÁRLÁSÁT - A Verizon 4,48 milliárd dollárért vette meg az
internet egyik meghatározó vállalatát, a Yahoo-t. A Verizon
mobiltávközlési cég saját AOL internetes szolgáltatása és a Yahoo
összevonásával kíván a Google és a Facebook versenytársává
válni az online hirdetési piacon. A Verizonhoz nem csatlakozik a
céget az utóbbi öt évben irányító Marissa Mayer.
Forrás: www.reuters.com.
ENERGIA
AZ IEA LEGFRISSEBB JELENTÉSE SZERINT TOVÁBB NŐTT AZ
OLAJKITERMELÉS ÉS AZ OLAJKÉSZLETEK SZINTJE - A Nemzetközi
Energiaügynökség legfrissebb olajpiaci jelentése szerint mind az
OPEC, mind pedig a nem-OPEC országok kőolaj kitermelése
növekedett májusban. A legnagyobb kitermelés bővülést az USA
palaolaj kitermelői produkálják, azonban az OPEC tagországok
közül Líbia és Nigéria is növeli kitermelését. Mindez a továbbra is
lanyha kereslettel párosulva azt eredményezte, hogy az USA és
Kína kőolaj tartalékai tovább növekedtek. Az OECD tartalékai
jelenleg már magasabb szinten vannak, mint az OPEC 2016.
novemberi megállapodásakor. Az USA palaolaj kitermelése
kapcsán az IEA változtatott korábbi előrejelzésén és a legfrissebb
jelentésben 2017-re 0,9 millió hordó/nap, 2018-ra pedig 0,78 millió
hordó/nap éves növekedéssel számol.
Forrás: iea.org
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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.

