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NAPI HÍRLEVÉL
Pénz- és tőkepiaci összefoglaló
AZ ÁPRILISI KÜLKERESKEDELMI ADAT RÉSZLETEI JÖNNEK IDEHAZA – A
korábban közölt előzetes adatok szerint áprilisban az export
euróban számított értéke 1,6%-kal, az importé 0,4%-kal elmaradt az
egy évvel korábbitól a kiugró márciusi 19%, illetve 21,3%-os
emelkedés után. A visszafogott forgalom egyszeri hatás lehet:
nagyrészt az idei 3 munkanappal rövidebb hónapnak köszönhető,
a részleteket ma közli a KSH. A következő hónapokban az erős
beruházási és fogyasztási kedvnek köszönhetően kedvezően
alakulhat a külkereskedelem forgalma. Az EUR/HUF kurzus a 307313-es sáv közepénél mozog.
ELROMLOTT A PIACI HANGULAT A NEGYEDÉV UTOLSÓ NAPJÁN - A
fejlett piaci jegybanki szigorítások lehetősége az elmúlt napokban a
devizapiaci mozgásokat határozta meg, de már a részvények
értékeltsége is előtérbe kerül; a bankpapírok kedvező teljesítményét
ellensúlyozta a technológiai szektor gyengélkedése, az ázsiai
részvénypiacok is a piros tartományban mozognak. Visszafogott
reakciókat láthattunk a vártnál kedvezőbb kínai feldolgozóipari és
szolgáltatóipari adatokra. A dollár nyomás alatt maradt a főbb
devizákkal szemben, a jent támogatta a friss inflációs adat, a japán
fogyasztói árak ugyan már 5. hónapja emelkednek (májusban:
0,4%), de még mindig messze a jegybanki 2%-os cél.
FONTOS INFLÁCIÓS ADATOK JÖNNEK – Az eurózóna júniusi előzetese
délelőtt érkezik, a piaci konszenzus további ármérséklődést vár,
tegnap azonban a német fogyasztói árak várt feletti emelkedését
közölték (1,3% várt növekedés helyett 1,5%). A tengerentúlon a Fed
által is figyelt fogyasztás alapú infláció friss adatát ismerhetjük meg,
a visszafogott bérnövekedés és gyengébb fogyasztásra utaló
kiskereskedelmi adatok mellett a mutató már a harmadik soron
következő hónapban is lefelé csoroghat. Tegnap a javított első
negyedéves amerikai növekedésről szóló adatnak is csak átmeneti
dollár erősítő hatása volt, az EUR/USD kurzus tavaly június óta nem
látott magasságban, 1,1440 körül mozog. A várhatóan gyengébb
amerikai inflációs adatközlés nyomán az 1,15-ös szint felett zárhatja
a hetet.
LEZÁRULT A WABERER’S AUKCIÓ – Tegnap délig tehettek ajánlatot a
befektetők a Waberer’s részvényekre 5100 és 6300 Ft közötti
sávban. Ma hajnalban tette közzé a cég, hogy a végleges
kibocsátási ár 5100 Ft lett, ami mellett 9 680 000 db részvényt
értékesített a meghirdetett 11 735 085 db részvényből. A papírokkal
várhatóan július 6-án indulhat meg a kereskedés a tőzsdén.
OSZTALÉKRÓL DÖNTÖTT A ZWACK – Tegnapi közgyűlésén 2,13 mrd Ft
osztalékfizetést hagyott jóvá a Zwack a március 31-én zárult üzleti
évének 2,4 mrd Ft-os nettó eredményéből, ami várhatóan 1068 Ftos részvényenkénti osztalékot jelent. Az idei profit közel 40%-os
emelkedést jelent az egy évvel korábbi 1,7 mrd-hoz képest, amiből
850 Ft-os osztalékot fizetett ki a cég részvényenként. A közgyűlés
felhatalmazta továbbá a Társaság Igazgatóságát, hogy az
elkövetkező 5 évben legfeljebb 200 millió Ft értékben tőkeemelést
hajtson végre.
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

-326
0
-30
-70
-179

35 130
470
21 085
9 130
6 990

-0,92
0,00
-0,14
-0,76
-2,50

5 291
399
63
587
338

* A BUX esetében a forgalom a teljes tőzsdei forgalmat jelenti

Külföldi tőzsdeindexek (előző keresk. napi zárás)
napi változás
záró
Részvényindex
(pont)
(%)
árfolyam
21287,0
-167,6
-0,8
Dow Jones (DJIA)
2419,7
-21,0
-0,9
S&P 500
12416,2
-231,1
-1,8
DAX
20013,4
-206,9
-1,0
NIKKEI 225 (ma reggel)

Főbb devizapiaci árfolyamok
Devizanem

Ma reggel

Devizanem

Ma reggel

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

309,85
283,23
271,19
73,07

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

1,1426
1,0939
112,04
1,1378

Állampapír-piaci benchmark* hozamok
Lejárat

előző napi
(%)

1 napi
változás

3 hó
1 év
3 év
5 év
10 év

0,05
0,12
0,75
1,79
3,08

0,00
- 0,01
0,03
0,04
0,06

* 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
ÉPÍTŐIPAR
A BÉRLAKÁS PIAC JAVÍTÁSÁT SZOLGÁLÓ JAVASLATCSOMAG
KÉSZÜL – A Habitat for Humanity Magyarország, ingatlanjogászok
és kutató-szakértők részvételével kerekasztal beszélgetést
szervezett a hazai bérlakás piacot érintő problémák megvitatása
céljából.
A
kerekasztal
beszélgetést
követően
egy
javaslatcsomagot nyújt át a szervezet a nemzetgazdasági
tárcának, amely a hazai bérlakás piac fejlesztésével kapcsolatos
javaslatokat tartalmaz. A javaslatcsomag összeállítását az
indokolja, hogy az utóbbi időben tapasztalható drasztikus
lakásbérleti díjnövekedés egyre szélesebb tömegeket érint. A
javaslatcsomag többek között a következő témákat érinti:
Jogbiztonság kialakítása és az esetleges jogviták gyors és olcsó
rendezése a lakásbérleti piacon. Adókedvezmény a hosszú távú
lakás
bérbeadás
ösztönzése
érdekében.
Nonprofit
lakástársaságok terjedésének támogatása. Hátrányos helyzetű
személyekből álló lakásszövetkezetek támogatása.
Forrás: mno.hu

ICT
AMERIKÁBAN NYÍLIK AZ ELSŐ ROBOT BAR – Pénteken Las
Vegasban megnyílik az első olyan bár, ahol robotok szolgálnak ki
a pultnál. A Tipsy Robot nevű 230 négyzetméteres bárban két
robotpultos biztosítja az italok elkészítését. Táblagépeken vagy
saját mobilon app-ról lehet a rendeléseket leadni. Az italért
készpénzzel vagy kártyával lehet fizetni. A rendelés QR-kódok
beszkennelésével történik és 60 különböző féle alkoholos italból
választhatnak a fogyasztók. Az ital 70 másodpercen belül elkészül.
A gyorsaság mellett a robotok nagy előnye, hogy nem lötyögtetik
ki a folyadékot és nem pazarolják a hozzávalókat.
Forrás: zerohedge.com

TÖBB ÁGAZATOT ÉRINTŐ HÍR
MEGJELENT A SZÁMLÁZÓ PROGRAMOK ONLINE BEKÖTÉSÉRŐL A
RENDELETTERVEZET – Megjelent a számlázó programok NAV-hoz
történő online bekötéséről szóló rendelettervezet, amelyet a
vállalkozások, könyvelők és adótanácsadók is vártak, ugyanis
2018. júliustól kötelező lesz a százezer forintnál nagyobb áfatartalmú számlák adatainak valós idejű továbbítása a NAV felé. A
tervezet a hagyományos rendeletekhez képest már a digitális kor
vívmánya, ugyanis tartalmazza mellékletében a részletes xsd
adatstruktúrát, amely a számlázó programok fejlesztőinek
létfontosságú, illetve lehetőségük lesz még előzetesen, a közel
egy éves teszt időszakban javítani az esetleges hibákat.
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.

