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NAPI HÍRLEVÉL
Pénz- és tőkepiaci összefoglaló
HOLNAP KISKERESKEDELMI ADAT ÉRKEZIK IDEHAZA – A KSH holnap BÉT „blue chip” részvények (előző keresk. nap, zárás)
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visszafogottabb lendületet mutatott, ám a május-júniusi időszakban Mtelekom
-2
-0,43
472
467
jöhet pozitív fordulat. A reálbérek az első negyedévben 8%-kal MOL
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emelkedtek és a háztartások megtakarításai folyamatosan új OTP
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csúcsokat döntenek, ami késleltetve ugyan, de teret enged a Richter
* A BUX esetében a forgalom a teljes tőzsdei forgalmat jelenti
fogyasztás bővülésének. Emellett ma teszi közzé az MNB a júniusi
kamatdöntő ülés jegyzőkönyvét, amiben nem várunk változást.
Tegnap a régiós devizák kismértékű erősödést mutattak az euróval
szemben, miután arról cikkeztek, hogy nincs itt az ideje az ECB Külföldi tőzsdeindexek (előző keresk. napi zárás)
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FÓKUSZBAN A FED ÉS AZ ECB KAMATDÖNTŐ-JEGYZŐKÖNYV – Ma a S&P 500
12437,1
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Fed publikálja júniusi kamatdöntő ülésének jegyzőkönyvét, ahonnan NIKKEI 225 (ma reggel)
20081,6
49,3
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újabb utalások érkezhetnek a monetáris politika jövője kapcsán
nem várunk. Júniusban idén másodszor emelt kamatot a jegybank,
emellett a mérlegleépítés kapcsán is közzétett részleteket, e Főbb devizapiaci árfolyamok
Ma reggel
kapcsán újabb információk inkább a pénteken megjelenő Fed Devizanem Ma reggel Devizanem
féléves monetáris politikai jelentéséből derülhetnek ki. Csütörtökön
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az ECB teszi közzé a júniusi kamatdöntő ülésének jegyzőkönyvét, a
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részletek nagy figyelmet kaphatnak, miután múlthéten Mario Draghi,
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jegybankelnök erősebb utalást tett a szigorúbb monetáris politika
irányába. Az EUR/USD kurzus reggel 1,1359-nél jár.
MARADHAT A JELENLEGI ALAPKAMAT A LENGYELEKNÉL – Ma a
lengyel jegybank tart kamatdöntő ülést, ahol változatlanul
maradhatnak a jelenlegi monetáris feltételek. A jegybank friss
gazdasági prognózisokat is közöl, ami robusztus növekedést és
nyomott inflációt vetíthet előre idénre. Az infláció júniusban is
visszafogottan alakult (1,5% vs. korábbi 1,9%). Az EUR/PLN kurzus a
4,23-as szint körül maradhat.

Állampapír-piaci benchmark* hozamok
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* Indikatív hozam: az elsődleges piaci forgalmazók vételi/eladási

CSÖKKENŐ JUTALÉKBEVÉTELEK A DUNA-HOUSE-NÁL - A Duna House
hozamai alapján számolt középérték, amelyen ügylet nem köthető
magyarországi hálózatában mérsékelten nőttek a hálózati
jutalékbevételek az első negyedévben, míg Lengyelországban a
Jegybanki irányadó kamatok (%)
magasabb franchise díjak miatt jelentősen visszaestek, derült ki a
jelenlegi MKB prognózis
2017 vége
Duna House negyedéves mérőszámaiból. Az irodaszegmens Jegybank
kamat
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jutalékbevételei több mint 10%-kal esett vissza idehaza. A második
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negyedévben közvetített hitelállomány Magyarországon és
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Lengyelországban is rekordösszegű volt.
NEVET VÁLTOZTATHAT AZ OPIMUS – Rendkívüli közgyűlést hívott össze
az Opimus augusztus 3-ra, ahol főbb napirendi ponton az
alapszabály módosítása és a névváltoztatásról szóló szavazás áll. Az
előterjesztés részleteit július 13-án hozza nyilvánosságra a cég. A BÉT
július 3-ai tájékoztatója szerint az Opimus is bekerült a likvid papírok
közé.
www.mkb.hu
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ÁGAZATI HÍRBLOKK
JÁRMŰIPAR
MEGSZŰNHET AZ ELEKTROMOS AUTÓK INGYENES TÖLTÉSE,
PARKOLÁSA – Az ezt szabályozó kormányrendelet a hónap
közepén lép életbe, azonban gyors változásra nem kell számítani,
mivel a töltőket is fel kell szerelni számlálóval. Komoly akadály,
hogy az országban, az ingyenesen szolgáltató áramtöltők
egyelőre nincsenek felszerelve a számlázáshoz szükséges
modullal, márpedig ezek pótlása jelentős ráfordítással jár.
Forrás: vg.hu
ÉPÍTŐIPAR
SZIGORODNAK AZ ENERGETIKAI KÖVETELMÉNYEK – A jövő év
elejétől nagyobb energiahatékonysági követelményeknek kell
megfelelni a magán épületeknek, amit a használatba vételi
engedély megszerzésekor kell teljesíteni. A szabályzás 2021-re
tovább szigorodik, akkortól már csak közel nulla energiaigényű
ingatlanokat lehet majd építeni. Az építőiparban egyre
jelentősebb a munkaerőhiány, ami várhatóan tovább fog
fokozódni a jövőben. Az emiatt később befejeződő projektek
esetében, természetesen a használatba vételi engedély
megszerzése is csúszni fog és ebben az esetben már a szigorúbb
energetikai követelményeknek kell megfelelni, ami egy újabb
költségnövelő tényező lehet. Ez ráadásul a fix áron előértékesített
ingatlanok esetén komoly fejtörést okozhat a fejlesztőknek.
Forrás: portfolio.hu
KISKERESKEDELELM
ELÉBE MEGY AZ AMAZONNAK, AUSZTRIÁBAN TERJESZKEDIK AZ
EXTREME DIGITAL – A hazai e-kereskedelmi piacon a vásárlók már
a külföldi webshopokban, mint amilyen az Amazon vagy az
Aliexpress is tudnak válogatni alacsony vagy akár nulla szállítási
költség mellett. A hazai piacon továbbra is vezető pozícióban
lévő Extreme Digital már 6 külföldön működő webshoppal
rendelkezik, és hamarosan elindítanak egyet Ausztriában is. A
cégcsoport jelenlegi forgalmának csupán 20%-a származik a
külföldi piacokról, de gyakorlatilag 2010. óta jelentős
tapasztalatra tettek szert a régiós országokban, ami segítheti az
újabb piacra való belépésüket. Az osztrák piac érettnek számít és
már közvetlenül versenyeznek az Amazonnal, amely a német
nyelvterületeken már lokális kínálattal is jelen van, így lehetőségük
nyílik felkészülni arra a helyzetre. amikor a magyar piacra is
fókuszálni fog a globális piacvezető.
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.

