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NAPI HÍRLEVÉL
Pénz- és tőkepiaci összefoglaló
3 HÓNAPOS JEGYBANKI TENDERT TARTOTT AZ MNB – A vártnak
megfelelően 275 Mrd Ft-nyi ajánlatot fogadott el, így az állomány
a jegybank 2017. márciusi döntésének megfelelően 500 Mrd Ft-ra
csökkent. Az NGM tegnap közzétette az államháztartás májusi
részletes számait. A májusi 213 Mrd Ft-os halmozott ÁHT-hiány
mellett az idei költségvetési folyamatok stabilnak tűnnek. Ma
jelenik meg az MNB negyedéves Inflációs jelentése, amely
részletesen taglalja majd a kedden megjelent friss gazdasági
prognózisokat.
TOVÁBBRA IS NYOMÁS ALATT AZ OLAJÁRAK – Az ázsiai kereskedés
ideje alatt 42,50 dollár körül stabilizálódott az amerikai könnyűolaj
hordónkénti ára, tegnap az amerikai készletadatok vártnál
nagyobb csökkenése sem tudta támogatni az árakat. A nyomott
olajárak
mellett
az
inflációs
várakozások
is
tovább
mérséklődhetnek, fejtörést okozva a jegybankároknak is. A
kockázatkerülés folytatódhat, az USD/JPY lefelé mozdult. Tegnap
az amerikai használtlakás-eladások bővülését közölték májusra, a
gyenge kínálat áremelő hatása ellenére élénkült a kereslet. Az
EUR/USD kurzus az 1,1170-es szint körül mozog ma reggel.
TEGNAP A FONT VOLT A NAP NYERTESE – A lassan haladó koalíciós
tárgyalások a nap első felében gyengítették a fontot, azonban
erősödés bontakozott ki és a GBP/USD kurzus az 1,27-es szint fölé
ugrott, miután a brit jegybank vezető közgazdásza - aki a
jegybanki kamatdöntő ülésen is szavazó tag - jelezte, az év
második felében megfontolandó lehet a szigorító lépés. A
királynő beszédével elindult a brit parlamenti ülésszak is.
KÉTNAPOS EU-CSÚCS KEZDŐDIK BRÜSSZELBEN – Az uniós
tagállamok vezetői érdemi döntést a védelmi politika
kérdésében hozhatnak, emellett a Brexit tárgyalásokról is friss
képet kapnak a vezetők. Döntés születhet két uniós ügynökség,
az Európai Bankhatóság és az Európai Gyógyszerügynökség új
székhelyének kiválasztását célzó procedúráról. Végső szavazás
ősszel várható: 20 ország, köztük Magyarország is bejelentette
igényét a két fontos ügynökség fogadására.
MÁR AZ OTP-NÉL IS FIZETHETÜNK MOBILLAL – Az OTP is elindította
érintéses mobilfizetési szolgáltatását, aminek keretében a
bankterminálokon megadandó PIN kódot össze lehet kötni a
telefon zárolásának feloldásához szükséges kóddal. Ehhez
szükséges, hogy a telefon rendelkezzen NFC (Near Field
Communication) technológiával, ami jelenleg 1,2 millió
okostelefonon biztosított hazánkban, de a közeljövőben már a
középkategóriás telefonokon is elérhető lehet.
MEGMENEKÜLHET A KÉT OLASZ BANK – Az Intesa Sanpaolo
tárgyalásokat folytat az olasz kormánnyal és az EU-s hatóságokkal
a két venetoi bank rossz hitelein kívüli eszközeinek átvételéről, míg
az olasz kormány a szabálytalan értékesítések miatt kiszabott
bírságot vállalhatja át.
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

-44
4
-255
40
-38

35 945
473
21 795
9 340
7 152

-0,12
0,85
-1,16
0,43
-0,53

7 534
932
83
536
323

* A BUX esetében a forgalom a teljes tőzsdei forgalmat jelenti

Külföldi tőzsdeindexek (előző keresk. napi zárás)
napi változás
záró
Részvényindex
(pont)
(%)
árfolyam
21410,0
-57,1
-0,3
Dow Jones (DJIA)
2435,6
-1,4
-0,1
S&P 500
12774,3
-40,5
-0,3
DAX
20127,5
-11,3
-0,1
NIKKEI 225 (ma reggel)

Főbb devizapiaci árfolyamok
Devizanem

Ma reggel

Devizanem

Ma reggel

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

309,38
284,86
276,85
72,72

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

1,1175
1,0861
111,00
1,1337

Állampapír-piaci benchmark* hozamok
Lejárat

előző napi
(%)

1 napi
változás

3 hó
1 év
3 év
5 év
10 év

0,05
0,12
0,73
1,72
2,95

0,00
0,00
- 0,03
- 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
ÚJABB LÉPÉS AZ ÉSZAK-DÉLI GÁZFOLYOSÓ KIÉPÍTÉSÉBEN – Stratégiai
jelentőségű szándéknyilatkozatot írt alá a horvát és a magyar
kormány a magyar-horvát földgázkapcsolat fejlesztéséről. A
beruházás keretében kétirányúsításra kerülne a magyar-horvát
interkonnektor, ami lehetővé teszi a gázszállítást Magyarország
irányába. A beruházás kiemelt fontosságú az észak-déli
gázfolyosó létrehozásában. A gázfolyosó megvalósulása révén
Magyarországnak
javul
az
összeköttetése
az
európai
gázpiacokkal,
növelve
hazánk
forrás-diverzifikációját
és
ellátásbiztonságát. Az infrastruktúra fejlesztések többek között
lehetővé teszik a déli gázfolyosóhoz, valamint a tervezett krk-i LNG
terminál forrásaihoz való hozzáférésünket.
Forrás: MTI
ICT
A T-MOBILE US ÉS A SPRINT ÖSSZEOLVADHAT - A Handelsbatt
szerint a Deutsche Telekom amerikai leánycége, a T-Mobile US és
az egyik versenytársa, a Sprint összeolvadna. Az összevont céget
a Deutsche Telekom irányítaná Bonnból. A tranzakció várhatóan
részvényátadással történne meg a Sprint és a T-Mobile US között.
A harmadik és a negyedik legnagyobb mobilcég egyesítve erőit
sokkal hatékonyabban támadhatná az amerikai távközlési piac
két nagyobb szereplőjét, a Verizont és az AT&T-t. A T-Mobile US és
a Sprint egyesülésével ügyfélszámot tekintve közel akkora cég
jöhet létre, mint az iparági második, AT&T.
Forrás: portfolio.hu/
MEZŐGAZDASÁG
TISZTULHAT A HASZNÁLT MEZŐGAZDASÁGI GÉPEK PIACA AZ AXIÁL
GÉPINFO RÉVÉN- A használt mezőgazdasági gépek piacán is
vannak ügyeskedők, akik hasonlóan az autókhoz manipulálják az
üzemóra számlálót, megtévesztve a vevőt az amortizációs
állapottal. A személygépkocsik esetén lélektaninak nevezett 200
ezer km-es futásteljesítmény kombájnok esetén 5 ezer
üzemórának, traktorok esetén pedig 10 ezer üzemórának
feleltethető meg. Az Axiál a Gépinfó szolgáltatása révén,
kedvező díj mellett képes a saját, illetve nemzetközi szállító
partnerei adatbázisában is ellenőrizni a kiszemelt használt gép
valós használati fokát. A szolgáltatás révén akár millió forintos
nagyságrendben spórolhat a megfontolt vevő egy használt gép
vásárlása esetén, ugyanis az időközönként cserélendő kopó
alkatrészek száma és arányos értéke is jelentős, ezért fontos a
valós üzemállapot felmérés.
Forrás: axial.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.

