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NAPI HÍRLEVÉL
Pénz- és tőkepiaci összefoglaló
74,3% A MAGYAR GDP-ARÁNYOS ÁLLAMADOSSÁG 2017. MÁRCIUS
VÉGÉN – Ez 0,3 százalékponttal kisebb, mint az előzetes adatközlés
volt. A lefelé módosítás oka a vártnál erősebb első negyedévi GDPnövekedés. Az MNB pénteki publikációja szerint az ország nettó
finanszírozási képessége csökkent, ami a belső felhasználás
(fogyasztás, beruházás) erősödésére utalhat. Ma feldolgozóipari
BMI adatokat közölnek, ami kedvező gazdasági folyamatokról
adhat
számot
júniusra
vonatkozóan.
Holnap
pedig
a
kiskereskedelem májusi előzetes számait közli a KSH. Az EUR/HUF
kurzus ma reggel 308,86-nál jár, az árfolyam a 307-313-es sáv
közepénél maradhat a következő napokban.

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

35 205
472
21 225
9 050
7 067

75
2
140
-80
77

0,21
0,43
0,66
-0,88
1,10

5 224
1 050
99
404
334

* A BUX esetében a forgalom a teljes tőzsdei forgalmat jelenti

Külföldi tőzsdeindexek (előző keresk. napi zárás)
napi változás
záró
Részvényindex
(pont)
(%)
árfolyam
21349,6
62,6
0,3
Dow Jones (DJIA)
2423,4
3,7
0,2
S&P 500
12325,1
-91,1
-0,7
DAX
20063,9
30,5
0,2
NIKKEI 225 (ma reggel)

VISSZAFOGOTT INFLÁCIÓ AZ EUROZÓNÁBAN ÉS A TENGERENTÚLON IS
- Az eurózónában az előzetes adatok szerint júniusban is
mérséklődött az áremelkedés üteme, 1,3% éves alapon. Ebben az
energiaárak hatása továbbra is a mérvadó, a maginfláció a kisebb
emelkedéssel együtt is a második negyedévben 1%-os növekedést
mutatott. A tengerentúlon a Fed által is figyelt fogyasztás alapú
infláció májusi adatát publikálták pénteken: a mutató már a 3. Főbb devizapiaci árfolyamok
Devizanem Ma reggel
Devizanem
soron következő hónapban is lefelé csorogott. Kedvező, hogy a
308,84
EUR/USD
személyes jövedelmek a vártnál jobban nőttek éves alapon, ám az
EUR/HUF
282,05
EUR/CHF
CHF/HUF
áprilisi részadatot lefelé módosították. Holnap Amerikában
270,64
USD/JPY
USD/HUF
ünnepnap miatt a tőzsdék zárva lesznek. Az előttünk álló héten a
73,00
GBP/EUR
PLN/HUF
Fed júniusi kamatdöntő ülés jegyzőkönyve és a pénteki
foglalkoztatottsági adat kaphat kiemelt figyelmet. Az EUR/USD
Állampapír-piaci benchmark* hozamok
kurzus ma reggel 1,1411-nél járt.

Ma reggel
1,1411
1,0950
112,49
1,1392

előző napi
1 napi
KEDVEZŐ HÍREK ÁZSIÁBÓL – A Caixan feldolgozóipari BMI 3 havi
Lejárat
(%)
változás
csúcsra emelkedett júniusban, a kínai feldolgozóipar bővülhet a
0,05
0,00
3 hó
következő hónapokban. Japánban negyedéves üzleti bizalmi
0,11
- 0,01
1 év
indexet publikáltak, az index 2014. március óta nem látott csúcsra
0,73
- 0,02
3 év
1,77
- 0,02
5 év
került. Szerdán a szolgáltatóipari BMI adhat kedvező kilátást a
3,08
- 0,01
10 év
folyamatokról Kínában.
* Indikatív hozam: az elsődleges piaci forgalmazók vételi/eladási
KILŐTTEK A NIKE RÉSZVÉNYEI – 11%-ot emelkedtek pénteken a NIKE
hozamai alapján számolt középérték, amelyen ügylet nem köthető
részvényei. A cég csütörtökön a vártnál jobb negyedéves
eredményeket publikált, amit a menedzsment magabiztos
(%)
előrejelzése kísért. A vezetőség szerint 2017-ben akár 10%-os Jegybanki irányadó kamatok
jelenlegi MKB prognózis
Jegybank
árbevétel-növekedés is lehetséges az erősödő nyugat-európai és
2017 vége
kamat
kínai keresletnek köszönhetően, míg az észak-amerikai kereslet is
0,90
MNB
0,90
1,0-1,25
Fed
1-1,25
várhatóan stabilizálódik az év második felében. A befektetők
0,00
EKB
0,00
örömmel fogadták a hírt, miszerint a cég közvetlen árusításba kezd
az Amazonon és az Instagramon.
NÖVELTE SAJÁT RÉSZVÉNY-ÁLLOMÁNYÁT A TELEKOM – Tőzsdén kívüli
ügylet keretében 62 180 db részvényt vett vissza Munkavállalói
Részvénytulajdonosi Program Szervezetétől a Magyar Telekom 470
Ft-os áron, miután május 26-án 1 450 426 db részvényt adott át a
Szervezetnek. A tranzakciót követően a cég saját részvényállománya 102 805 db-ra nőtt.
www.mkb.hu
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ÁGAZATI HÍRBLOKK
GÉPIPAR
A PHILIPS FELVÁSÁROLJA A SPECTRANETICS-T – A holland Philips
elektronikai és villamos gépipari konszern 1,9 milliárd euróért
felvásárolja az amerikai rivális Spectranetics nevű vállalatot. A
Philips célja az egészségügyi üzletágának további expanziója. A
Philips vezető pozíciót tölt be az orvosi képalkotó rendszerek,
eljárások, eszközök fejlesztése és szolgáltatásai területén, globális
ügyfélkört szolgál ki. A holland anyavállalat tavaly májusban
választotta le az alacsony nyereségű világítástechnikai üzletágát,
a Lumileadset, amely azóta független cégként, Philips Lighting
néven működik.
Forrás: MTI

ENERGIA
ÚJ VEZETÉS KERÜL A PAKS II. PROJEKTTÁRSASÁG ÉLÉRE – Süli János,
a paksi atomerőmű bővítéséért felelős tárca nélküli miniszter
sajtótájékoztatón tett bejelentése értelmében az MVM Paks II.
Atomerőmű Fejlesztő Zrt. vezetésének nagy része lecserélésre
kerül. Bán Tamás vezérigazgatót július 1-jével Lenkei István váltja.
Lenkei István 1979-től dolgozik az atomenergetika területén, 2012től vezérigazgatói tanácsadó az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.-nél, a
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium energetikai államtitkárságának
szakmai tanácsadója, a Magyar Atomfórum Egyesület elnöke. Az
igazgatóság elnöke Mészáros György 2000-től két éven át a Paksi
Atomerőmű Rt. igazgatósági elnöke volt. A vezércsere oka, hogy
a projekt az előkészítési szakaszból a megvalósítási fázisba lépett,
amihez más kompetenciákkal rendelkező vezetés szükséges.
Forrás: MTI
ÉPÍTŐIPAR
KÍNÁLATI AKADÁLYOK AZ EPÍTŐIPARBAN – A munkaerőhiány
jelentős nyomást helyez a kivitelezési költségekre és egyben
minőség romlást is okoz. Ennek a korábban fixáron előértékesített
lakások esetében lehet komoly hatása, ahol a kivitelezési
tendereket később írták ki, így a megemelkedett költségeket már
nem lehet érvényesíteni az árakban. Bár a professzionális
fejlesztők köthetnek fix áras kivitelezési szerződéseket, de a
munkaerő piaci tendenciák folytatódásával hosszútávon ez sem
jelenthet megoldást. Az új lakások kedvezményes ÁFA kulcsának
esetleges eltörlése is fékezheti a jövőben az újabb fejlesztések
indítását.
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.

