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NAPI HÍRLEVÉL
Pénz- és tőkepiaci összefoglaló
REKORD TÖBBLET AZ ELSŐ NEGYEDÉVBEN – A KSH tegnapi
publikációja szerint a kormányzati szektor 178,3 Mrd Ft többlettel zárt
(ez a GDP 2%-a). A többlet a nagyobb növekedésből,
foglalkoztatásból
és
reálbérekből
származó
költségvetési
többletbevételeknek köszönhető. Előretekintve, a következő
hónapokban az uniós kifizetések és az állami beruházások
felpörgése növelheti a kiadásokat, ám a 2,4%-os év végi
államháztartási-hiány tarthatónak véljük. Tegnap az MNB 1 és 3
hónapos lejáraton összesen 200 Mrd Ft értékben nyújtott likviditást a
kereskedelmi bankoknak. Holnap a kiskereskedelem májusi
alakulását publikálja a KSH. Az EUR/HUF kurzus reggel 308,53-nál jár.
KEDVEZŐ KÉPET MUTATNAK A BMI-ADATOK – Amerikában vártnál
jobb ISM feldolgozóipari adat érkezett júniusra vonatkozóan: a
részadatok
robusztus
megrendelés-állományt
és
javuló
foglalkoztatást tükröznek. Az ISM felmérésénél visszafogottabb
kilátásokat mutat a Markit feldolgozóipari BMI, ami elmaradt a
várakozásoktól és az értéke májushoz képest is csökkent. Az
eurózónában mért júniusi feldolgozóipari BMI 57,4 pontra
emelkedett a vártnak megfelelően: a felmérés szerint a növekedés
motorja az export és a belső kereslet, a cégvezetők 5 éve nem
ítélték meg ilyen derűlátóan a kilátásokat. Holnap szolgáltatóipari
BMI adatokat közölnek az eurózónában, emellett a befektetők
figyelme már a júniusi Fed-jegyzőkönyv részleteire irányul. Tegnap a
dollár erősödését segítette az euróval szemben a vártnál jobb ISM
adat, ma reggel a kurzus 1,1352-nél jár.

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

34 781
469
20 745
9 000
6 961

-425
-3
-480
-50
-106

-1,21
-0,64
-2,26
-0,55
-1,50

12 408
457
104
492
354

* A BUX esetében a forgalom a teljes tőzsdei forgalmat jelenti

Külföldi tőzsdeindexek (előző keresk. napi zárás)
napi változás
záró
Részvényindex
(pont)
(%)
árfolyam
21479,3
129,6
0,6
Dow Jones (DJIA)
2429,0
5,6
0,2
S&P 500
12475,3
150,2
1,2
DAX
20020,4
-35,4
-0,2
NIKKEI 225 (ma reggel)

Főbb devizapiaci árfolyamok
Devizanem

Ma reggel

Devizanem

Ma reggel

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

308,52
282,06
271,79
72,67

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

1,1351
1,0938
112,98
1,1406

ENYHÉN CSÖKKENTEK AZ INGATLAN-TRANZAKCIÓK – A tavaly júniusi Állampapír-piaci benchmark* hozamok
rekord adás-vétel értékekhez képest 5%-kal kevesebb tranzakció
előző napi
1 napi
Lejárat
zajlott az elmúlt hónapban az ingatlanpiacon a Duna House
(%)
változás
előzetes becslése alapján. Féléves szinten azonban a válság óta a
0,05
0,00
3 hó
legmagasabb forgalom bonyolódott, ami 13%-os növekedést jelent
#HIÁNYZIK #HIÁNYZIK
1 év
2016. első félévéhez képest.
0,73
0,00
3 év
1,77

0,00

5 év
ISMÉT KEVESEBB AUTÓT ÉRTÉKESÍTETTEK AZ USA-BAN – Júniusban a
3,08
0,00
10 év
vártnál kevesebb új autó értékesítésére került sor, a jelentős
* Indikatív hozam: az elsődleges piaci forgalmazók vételi/eladási
diszkontok és kedvező hitelkonstrukciók ellenére is. Az elmúlt négy
hozamai alapján számolt középérték, amelyen ügylet nem köthető
hónapban folyamatosan csökkenő trendet mutat az új autók
értékesítése, míg a kiskereskedelmi értékesítések stabilan alakultak.
A GM júniusi árbevétele 5%-kal esett vissza a tavalyihoz képest, de a Jegybanki irányadó kamatok (%)
jelenlegi MKB prognózis
menedzsment szerint a második félév erősebb lehet. A GM
Jegybank
2017 vége
kamat
részvényei 3%-ot emelkedtek tegnap.

MÁR A HÉTEN LEGÖRDÜLHET AZ ELSŐ TESLA MODEL 3 – Elon Musk, a
Tesla vezérigazgatója szerint, pénteken kigördülhet az első példány
a cég fremont-i gyárából, miután az új széria, a Model 3 megkapta
a gyártási engedélyt. Az első harminc tulajdonosnak egy partit is
szervez a cég, és decemberre már 20 ezer darab gyártásával
számolnak. Eközben a cég második negyedéves számai szerint
47100 járművet sikerült leszállítani az első félévben, amely a cég
korábbi előrejelzésének az alsó határát súrolta. (Korábban 47-50
ezer autót jeleztek előre).
www.mkb.hu
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ÁGAZATI HÍRBLOKK
ICT/LOGISZTIKA
BKK ELETRONIKUS JEGYRENDSZER – A nyár végén telepítik a Deák
Ferenc tér metróállomáson az első beléptető kapukat, valamint
az érvényesítő készülékeket a H6-os HÉV Közvágóhíd
végállomásán. Itt teszteli majd éles környezetben a BKK a
beléptető kapuk funkcionális működését és az eszközök
háttérrendszerekkel való kommunikációját. A rendszer indulása
2018
elejétől
fokozatosan
várható.
Az
elektronikus
jegyrendszerben a papírbérleteket és jegyeket felváltja majd egy
műanyag BKK-kártya, amelynek megszemélyesített és anonim
formáját is választhatják majd az utasok.
Forrás: www.vg.hu/
KERESKEDELEM ÉS FOGYASZTÁSI CIKKEK
SZTRÁJKOK SOROZATA JÖHET A TESCO-NÁL – A Tesco dolgozói
demonstrációt terveznek szombatra, mert a cég béremelési
ajánlatát nem akarják elfogadni, mivel az jelentősen elmarad az
előző évitől. A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetének
álláspontja szerint a munkaerőhiányt egyedül egy jelentősebb
béremeléssel lehetne orvosolni. Egy sikertelen demonstráció
esetén, különböző forgalmat lassító sztrájkokat helyeztek
kilátásba. A magyar bérezéssel kapcsolatban a prágai vezetés
hozhat érdemi döntést, így jelentős bizonytalansági tényező, hogy
ők hasonlóképpen látják-e a munkaerő-piaci tendenciákat, mint
ahogy a magyarországi szakszervezet kommunikálja.
Forrás: portfolio.hu
MEZŐGAZDASÁG
A MEZŐGAZDASÁGI GÉPGYÁRTÁSBAN IS A K+F-BEN VAN A JÖVŐ
– A digitalizáció, az ipar 4.0 és a precíziós mezőgazdaság jelentős
termékfejlesztési
igényt
támasztanak
a
legnagyobb
mezőgazdasági gépgyártók felé. Mivel a gépgyártás is a
tömeggyártásra és hatékonyság növelésre fókuszált elsősorban,
ezért a többlet K+F kiadásokat csak azok a szereplők tudják
kigazdálkodni, akik még inkább robotizálják, digitalizálják a
termelésüket. A géppiacnál a keresleti oldalt gyengítik az utóbbi
időben stagnáló terményárak, ugyanakkor a költséghatékonyság
érdekében bevezetett precíziós mezőgazdasági gépek a
termelők számára is az egyetlen megoldást jelentik a hatékony,
fenntartható jövőbeli termelésre.
Forrás:agrarszektor.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.

