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NAPI HÍRLEVÉL
Pénz- és tőkepiaci összefoglaló
ÚJ CSÚCSON A HAZAI BIZALMI INDEX – A GKI konjunktúraindexe
júniusban 3,2 pontra emelkedett, korábban egyszer, 1998 nyarán
volt hasonló magas szinten a mutató. Az üzleti bizalmi index rekord
szintet ért el. Az iparban javult a termelés, a rendelésállományok
megítélése, kismértékben emelkedtek az építőipari kilátások is. A
foglalkoztatási szándék az iparban és a kereskedelemben erősödött
leginkább. A fogyasztók is derűlátók, a lakosság saját pénzügyi
helyzetének és megtakarítási képességének következő egy évét is
kissé jobbnak minősítette a májusinál. Az EUR/HUF kurzus a 307-313es sáv közepénél mozog, átlépte a 200 napos mozgóátlag szintjét
(309,36), ami felfelé nyitja meg az utat.

BÉT „blue chip” részvények (előző keresk. nap, zárás)
napi változás
forgalom
záró
Részvény
(Ft)
(%)
(Ezer darab)
árfolyam
BUX*
Mtelekom
MOL
OTP
Richter

35 600
470
21 730
9 235
7 040

-180
2
-80
-48
-65

-0,50
0,43
-0,37
-0,52
-0,91

3 640
274
54
281
216

* A BUX esetében a forgalom a teljes tőzsdei forgalmat jelenti

Külföldi tőzsdeindexek (előző keresk. napi zárás)
napi változás
záró
Részvényindex
(pont)
(%)
árfolyam
21394,8
-2,5
0,0
Dow Jones (DJIA)
2438,3
3,8
0,2
S&P 500
12733,4
-60,6
-0,5
DAX
20164,0
31,4
0,2
NIKKEI 225 (ma reggel)

A JEGYBANKÁRI BESZÉDEKET ÉRDEMES FIGYELNI – Jó hangulatban
indult a kereskedés az ázsiai piacokon, amit támogattak a 43 dollár
felett stabilizálódó olajárak. A San Francisco-i Fed-elnök ma
kiemelte, a fokozatos Fed-kamatemelések támogathatják az
amerikai gazdaság fenntartható növekedését. Ma az ECB Forumon
Draghi mellett a brit és a japán jegybank vezetői és a korábbi Fedelnök, Ben Bernanke is beszédet tart. A kedvező német gazdasági
Főbb devizapiaci árfolyamok
kilátásokat erősítheti az IFO üzleti bizalmi index, ami közel 3 éves
Devizanem Ma reggel
Devizanem
csúcson maradhat, a tengerentúlon az üzleti beruházások adatait
309,74
EUR/USD
EUR/HUF
figyeljük. Az EUR/USD kurzus az 1,12-es szint közelében indítja a
285,37
EUR/CHF
CHF/HUF
hetet.
USD/HUF

276,86

1 év

0,11

USD/JPY

MOZGALMAS LESZ A FONT HETE – A Brexit tárgyalások támogatták a
73,34
GBP/EUR
PLN/HUF
szigetország devizáját, a font már a negyedik nap is erősödést
mutat a dollárral szemben. Ma a brit miniszterelnök az uniós
állampolgárok kilépést követő jogait mutatja be részletesen, a Állampapír-piaci benchmark* hozamok
előző napi
1 napi
héten először tartanak parlamenti vitát a választásokat követően,
Lejárat
(%)
változás
emellett Theresa May kormányprogramjáról is szavaznak a
0,05
0,00
3 hó
képviselők.

Ma reggel
1,1187
1,0854
111,36
1,1393

0,01

MEGTÁMADTA EGY RÉSZVÉNYES AZ OTP KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATAIT
0,69
0,00
3 év
1,65
- 0,02
– A bank egy részvényese június 23-én kézbesített keresetével
5 év
2,93
0,00
10 év
megtámadta az OTP 2017. április 12-i közgyűlésének három
határozatát. A megtámadott határozatok az adózott eredmény
* Indikatív hozam: az elsődleges piaci forgalmazók vételi/eladási
hozamai alapján számolt középérték, amelyen ügylet nem köthető
felhasználásáról, a felelős társaságirányítási jelentés elfogadásáról,
és saját részvények vásárlásáról szólnak. A bíróság a kereset
érdemében tárgyalást tűzött ki.
Jegybanki irányadó kamatok (%)
SAJÁT RÉSZVÉNYT ÉRTÉKESÍTETT AZ OTP – 12 370 db saját részvényt
értékesített az OTP június 22-én. A tranzakció eredményeképp a
cég saját részvény állománya 3 866 288 db-ra, 1,38%-ra csökkent.
ÁLLAMI NYOMDA OSZTALÉKÁNAK VÉGLEGES MÉRTÉKE – Az Állami
Nyomda által fizetett, saját részvényeire jutó osztalékkal korrigált
osztalék mértéke 86 Ft, melynek kifizetése július 5-én kezdődik.
GÁZVEZETÉKET VENNE A MOL – A hazai nagynyomású gázvezetékek
98%-át üzemeltető MOL- hátterű FGSZ tárgyalásokat folytat a
fennmaradó 2%-ot kitevő állami kézben levő magyar-szlovák
gázvezeték megvásárlásáról. Piaci információk alapján a MOL
sokallja a 92 km-es útszakaszért kért közel 50 Mrd Ft-ot.
www.mkb.hu

Jegybank
MNB
Fed
EKB

jelenlegi
kamat
0,90
1-1,25
0,00

MKB prognózis
2017 vége
0,90
1,0-1,25
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ÁGAZATI HÍRBLOKK
LOGISZTIKA
BUDAPESTI LISZT FERENC REPÜLŐTÉR FELÚJÍTÁSA - Félmilliárd
forintból újította fel a repülőtér egyik futópályájának 900 méteres
szakaszát az üzemeltető Budapest Airport. A repülésbiztonság
fenntartása érdekében kicserélték az alapozást és a több mint 30
évvel ezelőtt lerakott beton táblákat, mivel azok már nem bírták
a terhelést. A felújítás a futópálya Vecsés felőli végének 900
méteres szakaszát érintette, a 45 méter széles betonsáv középső
elemeit kellett a fénytechnikával együtt az alapozástól
újraépíteni.
Forrás: MTI
KISKERESKEDELEM
KEDVEZŐEK A HAZAI BÚTORPIACI KILÁTÁSOK AZ ÚJ SZEREPLŐ
PIACRALÉPÉSE ELŐTT - Hamarosan megnyílik Budapesten a lengyel
Abra Meble bútorlánc második üzlete. A lengyel cég a Steinhoff
International csoporthoz tartozik, akárcsak a hazai piacon
harmadik legnagyobb forgalmat bonyolító KIKA. Mivel a TOP3
cég bútorforgalomban mért részesedése 80% feletti, ezért az új
belépő erős versenyhelyzettel néz szembe, ugyanakkor esélyeit
növeli, hogy építkezhet a KIKA meglévő piaci jelenlétére,
helyismeretére. A Jysk példája alapján 10 éves távlatban akár a
TOP3-ba is bekerülhet, ha a tőkeerős anyavállalat támogatja a
terjeszkedést, és kitart a hazai bútorpiac utóbbi években mért
fellendülése, amelyet mindenképp támogat a kedvező lakáspiaci
konjunktúra.
Forrás: portfolio.hu
ENERGIA
ÜTEMESEN ÉPÜL A TÖRÖK ÁRAMLAT GÁZVEZETÉK - A Feketetengeren, a parttól mintegy 6,5 kilométerre összekapcsolták az
épülő Török Áramlat gázvezeték mélyvízi- és csekélyvízi szakaszát.
A vezeték tervezése és építése 2015-ben a Szíriában lelőtt orosz
vadászgép nyomán kialakult konfliktus miatt megakadt, de a
2016-os enyhülést követően felgyorsult. A tengeri szakasz mintegy
910 kilométer hosszú, és e rész megépítését a Gazprom orosz
gázvállalat finanszírozza, amelynek fő indoklása, hogy mind a
török, mind pedig kelet-közép-európai gázszállításuk bővült
tavalyhoz képest. A vezeték Törökországon túli európai
csatlakozásáról már vannak javaslatok, az érdekelt cégekkel
pedig elő-megállapodást kötöttek, de további részletekről még
nincs hír.
Forrás: energiainfo.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.

