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NAPI HÍRLEVÉL
Pénz- és tőkepiaci összefoglaló
CSÖKKENT A MUNKANÉLKÜLISÉG IDEHAZA – Várakozásunknak
megfelelően májusban csökkent a munkanélküliségi ráta 4,4%-ra.
Emellett a foglalkoztatottak száma is növekedett a március-májusi
időszakban éves szinten. A foglalkoztatottság emelkedését
támogathatták a tavaszi hónapokban meginduló építőipari
beruházások. Az EUR/HUF kurzus 309,50-nél mozog, ami fontos
vízválasztó szintnek is tekinthető a jövőbeli mozgások tekintetében.
1,14-NÉL AZ EUR/USD KURZUS – Tegnap a Reuters arról cikkezett,
hogy több, az európai monetáris politikához közel álló forrás szerint
félreértették a piacok Draghi szavait, aki nem a közelgő monetáris
szigorítást jelezte, inkább arra utalt, hogy az inflációs célérték
elérését tolerálják, a kötvényvásárlási program sorsa legkorábban
ősszel
kerülhet
napirendre, a
makroadatok
alakulásának
függvényében. A verbális kommunikáció csak kis megtorpanást
hozott az euró menetelésében, az EUR/USD kurzus egy éve nem
látott magas szinteken mozog, a befektetők már a pénteki inflációs
adatokra figyelnek.
FORDULAT A BOE-NÉL ÉS A KANADAI JEGYBANKNÁL IS – A Fed
kamatemelései mellett egyre több jel mutat arra, hogy más fejlett
piaci jegybankok is a fokozatos szigorítás útjára léphetnek. Mark
Carney, brit jegybankelnök beszédében jelezte, kész a monetáris
politika szigorítani, amennyiben az csökkenő háztartási fogyasztást
az üzleti beruházások növekedése ellensúlyozza a következő
hónapokban. Emellett kiemelten figyelik a bérek és Brexittárgyalások alakulását. A GBP/USD kurzus egy hónapja nem látott
szinten, 1,2960 körül mozog ma reggel. A kanadai jegybanktól is
többen utaltak arra, hogy akár már júliusban szigorító lépés
következhet, a kommentek nyomán a kanadai dollár is 3 hónapja
nem látott erős szintekre ugrott.
ÖRÜLHETNEK AZ AMERIKAI BANKOK RÉSZVÉNYESEI – A múlt heti
stressz teszt eredményeinek közzétételét követően jóváhagyta a
Fed a jelentősen felültőkésített amerikai nagybankok következő
éves tőketervét a vizsgált 34 nagybanknak, egy kivételével, zöld
utat adtak a tervezett részvény-visszavásárlási és osztalékfizetési
tervek
megvalósításához.
Legnagyobb
tőke-visszatérítés
a
JPMorgan és a Citigroup esetében várható. Ennek köszönhetően az
S&P 500 indexet ismét a pénzügyi szektor hajtotta felfelé, átlagosan
1,6%-os emelkedéssel, míg a legnagyobb vesztesek a közmű cégek
részvényei voltak az USA-ban és Európában is.
ZÁRUL A WABERER’S JEGYZÉS – Ma 12 óráig lehet ajánlatot tenni a
Waberer’s frissen tőzsdére vezetett részvényeire. Az aukció zárását
követően teszi közzé a társaság a végleges kibocsátási árat.
A MOL ÉS AZ OTP MEGHOSSZABBÍTOTTA RÉSZVÉNYCSERE ÜGYLETÉT –
2009-ben a MOL részvénytőkéjének 4,9%-ának megfelelő, több mint
5 millió db részvényét cserélte el az OTP részvénytőkéjének 8,6%-át
jelentő 24 millió db részvényéért. A két fél a csere időtartamát
meghosszabbította 2022. július 11-ig.
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BÉT „blue chip” részvények (előző keresk. nap, zárás)
napi változás
forgalom
záró
Részvény
(Ft)
(%)
(Ezer darab)
árfolyam
BUX*
Mtelekom
MOL
OTP
Richter

-190
-2
-255
-85
33

35 456
470
21 115
9 200
7 169

-0,53
-0,42
-1,19
-0,92
0,46

5 140
508
124
481
680

* A BUX esetében a forgalom a teljes tőzsdei forgalmat jelenti

Külföldi tőzsdeindexek (előző keresk. napi zárás)
napi változás
záró
Részvényindex
(pont)
(%)
árfolyam
21454,6
144,0
0,7
Dow Jones (DJIA)
2440,7
21,3
0,9
S&P 500
12647,3
-23,8
-0,2
DAX
20223,8
93,4
0,5
NIKKEI 225 (ma reggel)

Főbb devizapiaci árfolyamok
Devizanem

Ma reggel

Devizanem

Ma reggel

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

309,47
283,08
271,12
73,08

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

1,1414
1,0933
112,26
1,1359

Állampapír-piaci benchmark* hozamok
Lejárat

előző napi
(%)

1 napi
változás

3 hó
1 év
3 év
5 év
10 év

0,05
0,12
0,72
1,75
3,02

0,00
0,01
0,00
0,06
0,05

* 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
A FITCH POZITÍVRA JAVÍTOTTA A VW KILÁTÁSAIT – A Fitch még 2015
novemberében rontotta A-ról BBB+ szintre a VW besorolását
negatív kilátással, az
akkoriban
kirobbant
dízelbotrány
következtében. Úgy tűnik, hogy mostanra eljött a felminősítés
ideje, ugyanis a hitelminősítő pozitívra javította a VW kilátásait és
megerősítette a BBB+ besorolást. A hitelminősítő magyarázata
szerint ugyan még nem hárult el teljesen annak a lehetősége,
hogy a VW újabb bírságokat kapjon, illetve további autó
visszahívásokat kelljen elszenvednie, azonban a pénzügyi és
operációs kockázatok nagy része már ismert és kezelhető az
autógyártó által. A VW 22,6 milliárd euró tartalékot képzett a
dízelbotrány kapcsán felmerülő károk és büntetések fedezésére.
Forrás: autonews.com
ICT
2 MILLIÁRD EMBERT ÉR EL A FACEBOOK A VILÁGON – 2 milliárd
aktív felhasználója van havonta a közösségi portálnak. Naponta
átlagosan több mint 800 millióan like-olnak a Facebookon és havi
szinten 1 milliárdnál is többen használják a Facebook-csoportokat.
A Youtube-nak 1,5 milliárd felhasználója van, míg a WhatsApp és
a Messenger 1 milliárd felhasználót ér el. A Twitter áprilisban
jelentette be, hogy havi szinten 328 millió aktív felhasználója van,
míg a Snapchatet 255 millióan használták a májusi adatok
alapján.
Forrás: techcrunch.com/
AGRÁRSZEKTOR-ENERGIA
AZ EU MEGÚJULÓ ENERGIA DIREKTÍVA II JAVASLAT ÁRTHAT AZ
ETANOL GYÁRTÁSNAK- Az EU Megújuló Energia Direktívájának
2020 utánra vonatkozó javaslatcsomagja összességében előre
mutató, mégis tartalmaz egy kockázatos részt. Az etanol előírt
bekeverési arányának 3,5%-ra való csökkentése is felmerült,
amely gyakorlatilag felezné a jelenlegi szintet. Elsősorban
energetikai kérdésként vizsgálták a bekeverési arányt, holott a
melléktermék fehérjedús állati takarmány terén az EU jelentős
importra szorul, amit elsősorban tengerentúli GMO szójával fedez.
A terjedő elektromobilitás miatt önmagában is csökkenti az
üzemanyaggal együtt az etanol felhasználást, így a bekeverési
arány csökkentése fokozottan érintené az etanol ágazatot,
köztük a kukorica termelőket is, mert nem biztos, hogy azonos
áron és mennyiségben tudnák értékesíteni akár takarmány vagy
más célra a terményt.
Forrás: agrarszektor.hu

www.mkb.hu

2017. június 29.

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.

