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NAPI HÍRLEVÉL
Pénz- és tőkepiaci összefoglaló
EGY ÉVE NEM VOLT ILYEN JÓ NAPJA AZ EURÓNAK – Az euró 10
hónapja nem látott erős szinten mozog a dollárral, míg 11 hónapja
nem látott szinteken a jennel szemben. Tegnap a Fed elnökének
esti beszédét várták leginkább a piacok, azonban az ECB
elnökének napközben tett „héjább” nyilatkozata mozgatta meg az
árfolyamokat. Draghi szerint az európai monetáris politika semleges
irányba mozdulhat el, az irányadó ráta emelése nélkül, miután a
deflációs félelmek helyett ismét az infláció kerül majd előtérbe. Az
európai kötvényhozamok emelkedését a francia hozamok vezették
tegnap. A Fed elnöke is jelezte, hogy a jegybanki mérleg leépítése
és kamatemelések terén is fokozatos lépések várhatók. A dollárra
nyomást gyakorolt továbbá, hogy az egészségügyi reformról ehétre
tervezett szavazást elhalasztották. Ma is a jegybankárok
kommentjeit érdemes követni.
TOVÁBB CSÖKKENHET A MUNKANÉLKÜLISÉG IDEHAZA – A KSH ma a
foglalkoztatottsági
adatok
májusi
alakulását
teszi
közzé.
Várakozásunk szerint a március-májusi időszakban tovább
bővülhetett
a
foglalkoztatottak
száma
idehaza,
ezzel
párhuzamosan pedig a munkanélküliségi ráta az áprilisi emelkedés
után májusban 4,5%-ra csökkenhetett. Májusban az építőipari
munkálatok beindulása több munkaerőt szívhatott fel. Az EUR/HUF
kurzus a 310-es szint fölé emelkedett tegnap, ahol utoljára egy
hónapja járt. A gyengülés Draghi kommentjét követően indult el, a
régiós devizákkal párhuzamosan.
A BRIT PÉNZÜGYI SZEKTOR MEGERŐSÍTÉSE A CÉL - A BoE tegnap a
korábbi 0%-ról 0,5%-ra emelte a bankok tőkekövetelményét és
novemberben újra emelhetik, ha szükséges. A lépés a pénzügyi
rendszer stabilitásának biztosítására irányul. Carney, a brit
jegybankelnök
sajtótájékoztató keretében elmondta, hogy
középtávon a Brexitet látja a legnagyobb pénzügyi kockázatnak,
de hozzátette, hogy a lakossági hitelezési folyamatokat is kiemelten
figyelik (a fogyasztói hitelek növekedését a reálkeresetek
zsugorodása okozhatja). A GBP/USD kurzust támogatta tegnap a
monetáris politika szigorítása irányába történő lépés, a font két hete
nem látott magasságban, 1,28 fölött mozog.
JÓ NAPOT ZÁRTAK A BANKI RÉSZVÉNYEK AZ USA-BAN – A világ
vezető indexei pirosban zártak tegnap. Az S&P500 index közel 1%-ot
esett, melyet a technológiai papírok húztak lefelé az újabb
kibertámadás hírére. A banki részvények azonban emelkedtek: a
Bank of America ,a JPMorgan és a Citigroup részvényei bizonyultak
a legerősebbnek. Ennek oka abban keresendő, hogy a Fed a ma
teszi közzé a stressz teszt eredményeit követően, hogy a vizsgált
bankok milyen mértékben juttathatnak vissza többlet tőkéjükből a
tulajdonosoknak osztalék vagy részvény-visszavásárlás formájában.
AZ OTP-T IS MEGTÁMADTA A KIBERVÍRUS – Az OTP ukrán
leánybankját is megtámadta a tegnap elszabadult zsarolóvírus. A
bank dolgozik a veszély elhárításán. Ukrajnában közel 30 bank
rendszere esett áldozatul a kibertámadásnak.
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

-93
-1
-435
31
61

35 646
472
21 370
9 285
7 136

-0,26
-0,21
-1,99
0,33
0,86

3 165
709
121
548
326

* A BUX esetében a forgalom a teljes tőzsdei forgalmat jelenti

Külföldi tőzsdeindexek (előző keresk. napi zárás)
napi változás
záró
Részvényindex
(pont)
(%)
árfolyam
21310,7
-98,9
-0,5
Dow Jones (DJIA)
2419,4
-19,7
-0,8
S&P 500
12671,0
-99,8
-0,8
DAX
20130,4
-94,7
-0,5
NIKKEI 225 (ma reggel)

Főbb devizapiaci árfolyamok
Devizanem

Ma reggel

Devizanem

Ma reggel

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

310,09
284,23
272,53
73,18

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

1,1378
1,0909
112,29
1,1264

Állampapír-piaci benchmark* hozamok
Lejárat

előző napi
(%)

1 napi
változás

3 hó
1 év
3 év
5 év
10 év

0,05
0,11
0,72
1,70
2,97

0,00
- 0,01
0,03
0,07
0,10

* 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
JÁRMŰIPAR
EGYRE TÖBB MÁRKA BUKIK A DÍZEL TESZTEN – A Volkswagen
dízelbotrány kirobbanása óta, a német közlekedési minisztérium
megbízásából 29 dízelautó tesztelését végezték el károsanyagkibocsátás szempontjából. Eddig 19 autó esetében születtek meg
az eredmények és ezek alapján úgy tűnik, hogy két újabb márka,
az Opel és a Smart bukott el a vizsgálaton. Előreláthatólag egyik
jármű esetében sem lesz szükség a forgalomból való kivonásra.
Németországban egy új intézet létrehozását tervezik, melynek
feladata az lesz, hogy valós körülmények között folyamatosan
tesztelje évi kb. 70 modell fogyasztását és károsanyagkibocsátását.
Forrás: faz.net
ICT
GIGA BÜNTETÉS A GOOGLE-NAK – Az amerikai tech-óriás
keresőmotorjának működésével kapcsolatos üzleti gyakorlata
miatt kapta a 2,42 milliárd eurós bírságot (750 milliárd forint).
Brüsszel egy hét éve tartó vizsgálatot zárt le és először fordul elő,
hogy a Google alaptevékenységét büntetik meg. A bizottság
szerint a Google üzleti előnyével él vissza, amikor a keresési
találatoknál
az
üzleti
körébe
tartozó
ár-összehasonlító
szolgáltatását, a Google Shoppingot favorizálja.
Forrás: bloomberg.com; portfolio.hu
MEZŐGAZDASÁG
ELLENTMONDÁSOS EREDMÉNYEK A GMO KUKORICA KÁROS
HATÁSA KAPCSÁN – Úgy tűnt, sikerült bizonyítékot találni, hogy a
génmódosított Bt kukorica által termelt fehérje toxin káros a
környezet egyéb szereplőire, konkrétan a királylepkékre, amelyek
a kukorica közelében kerülnek kapcsolatba a „mérgező”
pollennel. Az eredményt árnyalja, hogy valós körülmények között
nem figyelhető meg e folyamat, sőt a vándorló lepkefaj
populációja nőtt is az utóbbi években. A közhiedelemmel
ellenétben a GMO növények nem tömeges vegyszert, hanem
specifikus fehérjét juttatnak a talajba, amely szinte kizárólag
célzott kártevők lárváit pusztítja el. A Bacillus thuringiensis (Bt)
baktérium elismert természetes gyomirtó képességeiről, a
biogazdaságok is használhatják, ugyanakkor a hasonló
hatásmechanizmusra épülő génmódosított kukorica már
megosztja az ágazati szereplőket.
Forrás: agrarszektor.hu; harvard.edu
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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.

