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NAPI HÍRLEVÉL
Pénz- és tőkepiaci összefoglaló
AZ MNB SZAKÉRTŐI JELENTŐS BERUHÁZÁS-NÖVEKEDÉST VÁRNAK –
Tegnap az MNB közzétette negyedéves inflációs jelentését, amiben
a kedden közzétett prognózisok hátterét taglalja. Jelentős és
általános beruházás-növekedést várnak az MNB szakértői a
következő években. Ebben meghatározó szerepe lesz az EU-s
forrásfelhasználás beindulásának és a lakossági beruházás
élénkülésének.
Kiemelték,
hogy
a
lakossági
fogyasztás
összetételében szerkezetváltás látható: egyre jelentősebbé válik a
szolgáltatásokra költött kiadások, illetve az áru-fogyasztás estén az
import intenzív tartós és féltartós termékek fogyasztása erősebb. A
KSH ma publikálja az áprilisi 3,5%-os év/év alapú kiskereskedelmi
forgalom növekedés részleteit.
MAGYARORSZÁG
KILÁTÁSA
AZ
EURÓÖVEZET-CSATLAKOZÁS
KAPCSÁN - Varga Mihály, nemzetgazdasági miniszter szerint a
magyar gazdaságpolitika nem mondhat le arról a hosszú távú
szándékáról, hogy valamikor csatlakozik az euróövezethez, ez
azonban nem sürgős. Magyarország a csatlakozási feltételek közül
jelenleg egyet nem teljesít, nem rögzíti a magyar valuta árfolyamát
az euróhoz. Szerinte, a csatlakozás feltétele a gazdaság megfelelő
versenyképessége. Ma reggeli interjújában arról is beszélt, hogy a
gazdaság teljesítményétől és a feketegazdaság visszaszorításának
ütemétől függően újra napirendre kerülhet az egy számjegyű szja.
VISSZAFOGOTT PIACI MOZGÁSOK – Az ázsiai piacok vegyesen
mozogtak ma reggel, az olajárak 43 dollár alatt stabilizálódtak. A
dollár a főbb devizák többségével szemben alig mozgott, a jent
azonban támogatta, hogy a japán kormány kedvezőbb gazdasági
kilátásokat vetített előre. Ma fontos feldolgozóipari adatok jelennek
meg Európában és a tengerentúlon is, de a figyelem már a jövő
heti inflációs mutatókra, valamint az amerikai egészségügyi
reformtervezet vitájára irányulhat. Az uniós vezetők tegnap a
védelmi együttműködés kiterjesztéséről döntöttek.
JÓVÁHAGYÁST KAPOTT AZ FHB VÉTELI AJÁNLATA – Elfogadta az
MNB az FHB 533 Ft-os nyilvános vételi ajánlatát. A részvényeseknek
június 26. és július 30. között áll módjukban elfogadó nyilatkozatot
tenni, amihez szükséges dokumentumok a társaság honlapjáról
letölthetőek.
ÁTMENTEK A VIZSGÁN AZ AMERIKAI BANKOK – Mind a 34 nagybank
átment a Fed által végzett stressz teszten, derült ki a tegnapi
eredményekből. Az amerikai Fed által feltételezett legborúsabb
forgatókönyv esetén is, ami 10%-os munkanélküliséggel számol, a
bankok aggregált Tier1 mutatója, a feltételezett veszteségek
ellenére is 9,2%-on maradna. Ez jelentős javulás a tavaly számolt
8,4%-os mutatóhoz képest, és bőven meghaladja a Fed által
minimum elvárt 4,5%-os szintet. A bankok ezután kérelmet
nyújthatnak be, hogy többlet tőkéjüket felhasználhassák, amiről
jövő hét szerdán dönt a Fed.
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

-166
-5
15
-57
-47

35 779
468
21 810
9 283
7 105

-0,46
-1,06
0,07
-0,61
-0,66

8 790
400
53
351
224

* A BUX esetében a forgalom a teljes tőzsdei forgalmat jelenti

Külföldi tőzsdeindexek (előző keresk. napi zárás)
napi változás
záró
Részvényindex
(pont)
(%)
árfolyam
21397,3
-12,7
-0,1
Dow Jones (DJIA)
2434,5
-1,1
0,0
S&P 500
12794,0
19,7
0,2
DAX
20139,2
28,7
0,1
NIKKEI 225 (ma reggel)

Főbb devizapiaci árfolyamok
Devizanem

Ma reggel

Devizanem

Ma reggel

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

309,17
285,21
276,82
73,04

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

1,1169
1,0839
111,23
1,1375

Állampapír-piaci benchmark* hozamok
Lejárat

előző napi
(%)

1 napi
változás

3 hó
1 év
3 év
5 év
10 év

0,05
0,11
0,69
1,68
2,93

0,00
- 0,01
- 0,04
- 0,04
- 0,02

* 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
ICT
A MOBIL ELŐFIZETŐK SZÁMA VILÁGSZERTE ELÉRI A 5 MILLIÁRDOT - A
GSMA Intelligence legújabb jelentése szerint elérkeztünk az 5
milliárdos mobil-előfizetőhöz (az 5 milliárd előfizetés nem
ugyanannyi felhasználót jelent, hiszen sokaknak van több
eszközük, több SIM-kártyájuk). A szervezet valós időben követi az
egyedi mobil-előfizetők számának alakulását. Az 5 milliárd
előfizető jól reflektál arra a sok millió dolláros beruházásra,
amelyet a mobilszolgáltatók hajtottak végre a hálózataikban,
szolgáltatásaikban az elmúlt években. A GSMA adatai szerint a
mobil-előfizetések több mint a felét az ázsiai/csendes-óceáni
régióban kötik, ami nem meglepő, mivel Kína és India a két
legnagyobb mobilpiac.
Forrás: gsma.com/

JÁRMŰIPAR
CSŐDVÉDELMET KÉR A TAKATA – Néhány napon belül a japán
bírósághoz folyamodik csődvédelemért a Takata. A vállalat
ellehetetlenülését az okozta, hogy a vállalat által hibásan
gyártott légzsákok miatt a járműipar történetének legnagyobb
visszahívását szenvedte el a japán autóipari beszállító. A hibás és
ennek következtében túlzott erővel kinyíló légzsákok 16
halálesetet és 150 sérülést okoztak világszerte. A csődvédelemre
azért van szükség, mert ez a feltétele annak, hogy a vállalatnak a
Sumito Mitsui Financial Group áthidaló kölcsönt nyújtson és ezzel
fenntartsa a vállalat működőképességét. A csődvédelem a
magyar operációt nem érinti, mivel a Takata az egyes régiókban
külön entitásként működik.
Forrás: cnbc.com

ÜZLETI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS MÉDIA
AZ EURÓPAI BÍRÓSÁG DÖNTÉSE ÉRTELMÉBEN MÓDOSULHAT A
HAZAI SZERNCSEJÁTÉK SZABÁLYOZÁS – Az Európai Bíróság az
Unibet International-nak adott igazat a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal (NAV) ellenében, így módosítani kell majd a hatályos
magyar szabályozást is. Az indoklás a következő:„A szabályozás
először hátrányosan megkülönböztető módon, majd pedig nem
átlátható jellege révén korlátozta a más tagállamokban
letelepedett gazdasági szereplők azon lehetőségét, hogy ilyen
játékokat szervezzenek Magyarországon”. A hazai szerencsejáték
piacon jelentős hatása lehet annak, ha az eddig tiltott, külföldi
online szereplőket nem sikerül más indokok mentén továbbra is
távol tartani.
Forrás: portfolio.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.

