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NAPI HÍRLEVÉL
Pénz- és tőkepiaci összefoglaló
NEM HAGYOMÁNYOS ESZKÖZZEL TOVÁBB LAZÍTHAT AZ MNB – A
Monetáris
Tanács
várhatóan
változatlanul
hagyja
az
alapkamatot, emellett a jegybank a korábbi tájékoztatása
alapján közzé teszi a 3 hónapos betét harmadik negyedévre
vonatkozó korlátját. Az állomány mértéke a második félévben
tovább süllyedhet a második negyedévre meghatározott 500
Mrd Ft-os szintről. Holnap a KSH áprilisi bérstatisztikát közöl, míg az
MNB a folyó fizetési mérleg első negyedéves alakulását
publikálja. Az EUR/HUF kurzus ma reggel 308,01-nél jár.
JÚLIUSTÓL MAGYARORSZÁG A V4-EK SOROS ELNÖKE – A visegrádi
országok
soros
elnökségét
Lengyelországról
veszi
át
Magyarország, 2018 júniusáig szól az elnöki tisztség. Az
ünnepségen Orbán Viktor miniszterelnök kiemelte, Közép-Európa
tartósan Európa leggyorsabban fejlődő régiója maradhat.
Varsóban a V4-ek a Benelux országok vezetőivel is tanácskoztak,
a napokban még a francia elnökkel is egyeztetéseket folytatnak.
MA IS A JEGYBANKÁRI BESZÉDEKET FIGYELHETJÜK – Ma sem
várható makroadat a fejlett piacokon, a figyelem így ismét a
jegybankárokra irányulhat. Tegnap a New York-i Fed elnök
kifejezte bizakodását a gazdasági növekedést illetően, emellett
azzal számol, hogy az erős munkaerőpiac mellett élénkülhet az
infláció is. A kommentek támogatták a dollárt (az EUR/USD kurzus
napi mélyponton, az USD/JPY kurzus pedig június 2-a óta nem
látott magasságban zárt) és a hozamok emelkedését is. Az
EUR/USD kurzus ma reggel is az 1,1150-es szint körül mozog.
AZ EU27-EK ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉSE ERŐSEBB AZ ELSŐ BREXITTÁRGYALÁSON - Az EU és az Egyesült Királyság hétfőn Brüsszelben
megkezdte a tárgyalásokat a brit kilépésről. Az első találkozón
sikerült rögzíteni a tárgyalások menetrendjét, azok struktúráját és
a prioritásokat is. A menetrend és a sorrendiség elfogadtatása
úgy tűnik, az EU27-ek sikerének bizonyítéka, hiszen korábban
Theresa
May
kormánya
nem
értett
egyet
ezzel
a
forgatókönyvvel. Mostantól minden hónapban egy hetet a
tárgyalásoknak szánnak, a köztes időben pedig az álláspontokat
dolgozzák majd ki.
ÚJ
KUTATÁS-FEJLESZTÉS
PROJEKTBE
KEZD
AZ
ALTEO
–
Akkumulátoros energiatároló kidolgozására 500 millió Ft-ot nyert
az Alteo, aminek köszönhetően közel 1,1 Mrd Ft-os kutatásfejlesztési projektbe kezdhet bele. Ennek célja, hogy az
időjárásfüggő energiaforrásokat minél tervezhetőbben lehessen
felhasználni.
BEVEZETÉSRE KERÜLTEK A WABERER’S RÉSZVÉNYEI – Felvette
terméklistájára a BÉT a Waberer’s részvényeit, de a kereskedés
várhatóan csak július 6-án kezdődhet meg a papírokkal. A
részvényekre június 29. 12:00 óráig tehető vételi ajánlat az 5100 és
6300 forintos sávban.
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

436
7
510
150
-60

35 948
470
22 015
9 280
7 190

1,23
1,51
2,37
1,64
-0,83

2 269
707
76
249
354

* A BUX esetében a forgalom a teljes tőzsdei forgalmat jelenti

Külföldi tőzsdeindexek (előző keresk. napi zárás)
napi változás
záró
Részvényindex
(pont)
(%)
árfolyam
21529,0
144,7
0,7
Dow Jones (DJIA)
2453,5
20,3
0,8
S&P 500
12889,0
136,2
1,1
DAX
20230,4
162,7
0,8
NIKKEI 225 (ma reggel)

Főbb devizapiaci árfolyamok
Devizanem

Ma reggel

Devizanem

Ma reggel

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

307,65
282,81
275,59
72,97

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

1,1164
1,0880
111,55
1,1415

Állampapír-piaci benchmark* hozamok
Lejárat

előző napi
(%)

1 napi
változás

3 hó
1 év
3 év
5 év
10 év

0,05
0,10
0,78
1,78
2,98

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

0,90
1,0-1,25
0,00
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ÁGAZATI HÍRBLOKK
ENERGIA
MEGJELENT
A
NEMZETKÖZI
ENERGIAÜGYNÖKSÉG
MAGYARORSZÁGRÓL KÉSZÍTETT 2017-ES ÉRTÉKELÉSE – 2011 után
idén ismét értékelő tanulmányt készített Magyarországról a
Nemzetközi Energiaügynökség (IEA). A nemzetközi szervezet az
alábbi javaslatokat fogalmazta meg hazánk számára: A Nemzeti
Energiastratégia vízióinak lefordítása konkrét, felelősökkel ellátott
akciókra. A kiskereskedelmi piac teljes liberalizációjának
megvalósítása és ezzel együtt az adminisztratív ármeghatározás
megszüntetése.
Ambiciózusabb
energiahatékonysági
célkitűzések kijelölése. Versenyképes erőműparkot és ellátás
biztonságot megalapozó energiatermelési stratégia kidolgozása.
A Paks 2 projekt megvalósítása során az EU-s jogszabályoknak
való megfelelés biztosítása.
Forrás: iea.org
ICT
A LEGNAGYOBB HAZAI WEBÁRUHÁZAK LISTÁJA - A GKI Digital
közzétette a hazai online kiskereskedelem 10 legnagyobb
szereplőjének rangsorát. A toplista szereplői a tavalyi év során
együttesen mintegy nettó 110 milliárd forint forgalmat realizáltak
online értékesítésből. A lista első helyére harmadik alkalommal is
az Extreme Digital került. A dobogó második fokán maradt az
eMAG, amely a legnagyobb éves forgalombővülést érte el 2016ban. A harmadik helyre a Media Markt online áruháza került.
Negyedik helyen zárt a 2016-ban cseh kézbe került MALL.hu. Az
idei rangsorban is az ötödik helyet foglalja el a TESCO online
áruháza.
Forrás: gkidigital.hu/
ÉLELMISZERIPAR
A HÉTEN LÉNYEGI VÁLTOZÁSOK LÉPNEK ÉLETBE A HAZAI KENYÉR
ÖSSZETÉTELÉBEN - Június 22-től módosulnak a rozskenyér, teljes
kiőrlésű kenyér, Graham, tönkölykenyér és a kézműves kenyerek
összetevői is. A Magyar Élelmiszerkönyv új előírásai szerint a
termékek esetén bizonyos hozzátevők arányát jelentősen növelni
kell. Rozskenyerekben például 40%-ról 60%-ra kell növelni a
rozstartalom szintjét, de a rozsos kenyérnél is a minimum arány a
mostani 15,1%-ról 30%-ra nő. A módosítás a fogyasztók minőségi
kenyérhez való hozzáférését célozza, de a növekvő beltartalmi
előírás miatt valószínűsíthető drágulás. Az eddig létező,
megfizethető,
de
alacsonyabb
rozstartalmú
termékek
eltűnhetnek a polcokról, ha nem kapnak új elnevezést, és ez
hátrányosan érintheti a szerényebb pénztárcával rendelkező
fogyasztókat.
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.

