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Pénz- és tőkepiaci összefoglaló
FÓKUSZBAN A KEDDI KAMATDÖNTŐ ÜLÉS ITTHON – A Monetáris
Tanács várhatóan változatlanul hagyja az alapkamatot, emellett
a
jegybank
az
idei
évre
vonatkozó
GDP-prognózisát
kismértékben felfelé módosíthatja, míg az inflációs előrejelzése
változatlan maradhat. Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter
vasárnapi rádió interjúban négy fő gazdaságpolitikai irányt jelölt
ki 2018-as költségvetés előtt: adócsökkentés, béremelés,
beruházások
és
fejlesztések
támogatása,
államadósság
csökkentése. Az EUR/HUF kurzus a 307,50-es szinteknél jár ma
reggel.
ABSZOLÚT TÖBBSÉGET SZERZETT MACRON PÁRTJA - A törvényhozási
választások második fordulójában a francia elnök pártja és a
centrista Demokrata Mozgalom 355 mandátumot szerzett az 577
fős Nemzetgyűlésben. A részvételi arány historikusan is rekord
alacsony, 44% körüli volt. Az eredmények ugyan elmaradtak az
előzetesen becsülttől, de támogatják az elnököt programja
végrehajtásában,
a
nyári
hónapokban
elindíthatják
a
nagyszabású munkaerő-piaci reformokat.
AZ EUR/USD KURZUS AZ 1,12-ES SZINT KÖRÜL INDÍTJA A HETET - Ma
kevés piacmozgató makroadat lesz, a figyelem az amerikai
jegybankárok beszédeire irányul a hét első felében, főleg azután,
hogy a pénteki gyengébb makroadatok (lakáspiac, fogyasztói
bizalom) ismét az amerikai gazdaság növekedésével kapcsolatos
félelmeket erősítették. Az EUR/USD kurzus az előttünk álló héten az
1,10 és 1,13 közötti sávban mozoghat. Japánban meglepetésre a
külkereskedelmi mérleg hiányát közölték májusra, a jen kisebb
gyengülése támogatta a japán exportőröket.
MA KEZDŐDNEK A BREXIT-TÁRGYALÁSOK - Stabilan az 1,2770-es
szintnél a GBP/USD kurzus, az éjjeli újabb feltételezett
terrorcselekmény (furgonos gázolás) és a Brüsszelben ma induló
kilépési tárgyalások ellenére. Michel Barnier, EU-főtárgyaló szerint
a tárgyalásokat legkésőbb 2018 októberéig le kell zárni azért,
hogy a 2019. tavaszi brit kilépésre sor kerülhessen.
OPTIMISTA AZ OTP ROMÁNIÁBAN – Hatalmas növekedési
potenciált lát a román piacban Diósi László, az OTP Romania
vezérigazgatója. Elmondása szerint az új értékesítések már most
az előző év dupláját teszik ki, és a román bankrendszer mutatói is
látványosan javulnak. A makrogazdasági adatok is kedvező
dinamikát festenek, ám a magas költségvetési hiány kockázatot
jelent.
MÁTÓL JEGYEZHETŐK A WABERER’S MEGLÉVŐ RÉSZVÉNYEI –
1 379 718 db már kibocsátott részvényét bocsátja nyilvános
értékesítésre a Waberer’s, melyre június 19-től június 29-ig lehet
vételi ajánlatot tenni. Az újonnan kibocsátani kívánt 11 735 085
db részvényre 5 100 és 6 300 Ft között lehet majd ajánlatot tenni.
A részvények tőzsdei kereskedése várhatóan július 6-án kezdődik
meg.
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

-22
-5
-195
-20
105

35 512
463
21 505
9 130
7 250

-0,06
-1,07
-0,90
-0,22
1,47

8 977
2 692
296
2 077
945

* A BUX esetében a forgalom a teljes tőzsdei forgalmat jelenti

Külföldi tőzsdeindexek (előző keresk. napi zárás)
napi változás
záró
Részvényindex
(pont)
(%)
árfolyam
21384,3
24,4
0,1
Dow Jones (DJIA)
2433,2
0,7
0,0
S&P 500
12752,7
60,9
0,5
DAX
20067,8
124,5
0,6
NIKKEI 225 (ma reggel)

Főbb devizapiaci árfolyamok
Devizanem

Ma reggel

Devizanem

Ma reggel

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

307,42
281,82
274,49
73,11

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

1,1200
1,0908
111,07
1,1405

Állampapír-piaci benchmark* hozamok
Lejárat

előző napi
(%)

1 napi
változás

3 hó
1 év
3 év
5 év
10 év

0,05
0,12
0,79
1,76
2,97

0,00
0,01
0,00
- 0,01
- 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
1-1,25
0,00

0,90
1,0-1,25
0,00
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ÁGAZATI HÍRBLOKK
LOGISZTIKA
KÖZÉP-EURÓPA EGYIK LEGJELENTŐSEBB LOGISZTIKAI KÖZPONTJA
JÖTT LÉTRE CSEPELEN - Átadták a német Hamburger Hafen und
Logistik AG magyar leányvállalata, a Metrans Kft., új, 50 millió
eurós
beruházással
megvalósult
intermodális
terminálját
Csepelen. A vasúti és közúti fuvarozást kombináló új, 165 ezer
négyzetméteres terminál stratégiailag kiemelten fontos a
vállalatnak. A csepeli terminál az észak-európai kikötők és
Délkelet-Európa
fontos
közlekedési
útvonalainak
metszéspontjában van.
Forrás mlszksz.hu/
JÁRMŰIPAR
TOVÁBBRA IS DINAMIKUS NÖVEKEDÉS AZ EU-S ÉS A HAZAI ÚJAUTÓ
PIACON - Az Európai Autógyártók Szövetségének legfrissebb
jelentése szerint májusban is folytatódott a dinamikus bővülés az
újautó regisztrációk számában. 2017 első öt hónapjában 5,3%-os,
májusban 7,6%-os növekedést mutatott az EU-s piac az előző év
azonos időszakához képest. Az újautó regisztrációk számában
ezzel az EU megközelítette a válság előtti, 2007-es szintet. Az
egyes országok közül egyedül Nagy-Britannia mutatott jelentős
visszaesést (-8,6% májusban). Magyarországon az első öt
hónapban 21,2%-os, májusban 28,6%-os növekedés volt mérhető
az újautó regisztrációk terén. A magyar piac ezzel a második
legnagyobb növekedést mutatta májusban az EU-s tagországok
között. A magyar érdekeltségű autógyártók közül az év első öt
hónapjában kiemelkedő növekedést mutatott a Suzuki (+24,4%),
jelentősen növekedett a Mercedes (10%), stagnálást mutatott az
Audi (-0,3%) és enyhe csökkenést mutatott az Opel (-1,7%) az
újautó regisztrációk terén év/év alapon.
Forrás acea.be
KISKERESKEDELEM
AGRESSZÍVAN
TERJESZKEDIK
AZ
AMAZON,
JELENTŐS
BOLTHÁLÓZATOT VÁSÁROLT – Az Amazon egy jelentős, 460 boltot
működtető organikus zöldség és gyümölcs kínálatra fókuszáló
bolthálózatot üzemeltető céget vásárol meg. A Whole Foods-ot
1978-ban Texasban alapították, és az Egyesült Államokon kívül
Kanadában és Nagy Britanniában is működtet boltokat, összesen
több mint 87 ezer alkalmazottal. A felvásárlás illeszkedik az
Amazon Fresh üzletágának fejlesztéséhez. A piacszerzésen túl az is
motiválhatta az Amazont, hogy ezáltal egy szélesebb beszállítói
bázisra tesz szert zöldség vonatkozásában is, valamint a mögöttes
nagybani logisztikához szükséges tudást is internalizálni tudja.
Forrás:bloomberg.com
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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.

