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NAPI HÍRLEVÉL
Pénz- és tőkepiaci összefoglaló
VÁRT FELETT NŐTT AZ IPAR IDEHAZA – Az ipar termelése májusban BÉT „blue chip” részvények (előző keresk. nap, zárás)
napi változás
forgalom
záró
6,2%-kal bővült éves alapon (tisztított adat), a KSH szerint a Részvény
(Ft)
(%)
(Ezer darab)
árfolyam
járműgyártásban erőteljesebb volt a növekedés, mint az előző BUX*
317
0,90
6 569
35 615
hónapokban. Habár az iparon belül kis súlyt képvisel, ám az Mtelekom
4
0,86
600
471
245
1,16
95
21 305
építőipar tekintetében előremutató, hogy építőanyag-ipar MOL
130
1,39
950
OTP
9 505
termelése jelentősen nőtt. Holnap a külkereskedelmi mérleg májusi
-6
-0,09
299
Richter
6 844
előzetes eredményét publikálja a KSH.
* A BUX esetében a forgalom a teljes tőzsdei forgalmat jelenti
JÚNIUSBAN MEGUGROTT AZ ÁHT-HIÁNY – A központi alrendszer
halmozott hiánya az év első felében 911,2 Mrd Ft-t tett ki, ami
nagyrészt
a
júniusban
felpörgő
uniós
projektek
állami Külföldi tőzsdeindexek (előző keresk. napi zárás)
napi változás
záró
előfinanszírozásának és a lakásépítési támogatások felfutásának
Részvényindex
(pont)
(%)
árfolyam
köszönhető. Az NGM közleménye szerint a júniusi nagyobb hiány az
21320,0
-158,1
-0,7
Dow Jones (DJIA)
aktuálissá vált kamatkifizetések is emelték. Az EUR/HUF kurzus reggel S&P 500
2409,8
-22,8
-0,9
308,35-nél jár.
12381,3
-72,4
-0,6
DAX
19928,2
-65,9
-0,3
18-HAVI CSÚCSON A NÉMET HOSSZÚ KÖTVÉNYHOZAMOK – A NIKKEI 225 (ma reggel)
tegnap közzétett ECB kamatdöntő ülés jegyzőkönyv részletei Draghi
múltheti „héjább” nyilatkozatát támasztotta alá. Habár a Főbb devizapiaci árfolyamok
jegyzőkönyv továbbra is tartalmazza azt az ígéretet, miszerint Devizanem Ma reggel Devizanem
Ma reggel
szükség esetén erősítik a 2300 milliárd eurós kötvényvásárlási
308,29
EUR/USD
1,1414
EUR/HUF
programot, ám a júniusi ülésen a jegybankárok között szóba került CHF/HUF
281,06
EUR/CHF
1,0970
270,11
USD/JPY
113,74
az ígéret elhagyása, de végül ezt elvetették. Az inflációs kilátások USD/HUF
72,74
GBP/EUR
1,1356
javulásával párhuzamosan legkorábban szeptemberben születhet PLN/HUF
döntés az eszközvásárlás jövő évi mérsékléséről. A „héjább”
nyilatkozat a német kötvényhozamokat 18-hónapos csúcsra Állampapír-piaci benchmark* hozamok
emelte. A tengerentúlról vártnál rosszabb adat érkezett: júniusban
előző napi
1 napi
Lejárat
visszafogott bővülést mutatott a versenyszférában foglalkoztatottak
(%)
változás
száma. Az adat a pénteki hivatalos foglalkoztatási adat tükrében
0,05
0,00
3 hó
0,12
0,00
1
év
fontos (amit a Fed jegybankárai is kiemelten figyelnek). Az EUR/USD
0,76
0,01
3
év
kurzus
ma
reggel
1,1414-nél
jár,
kedvezőtlen
amerikai
1,83
0,04
5 év
foglalkoztatottsági adat esetén folytatódhat a dollár gyengülése és
3,17
0,04
10 év
a devizapár megközelítheti az 1,1450-et.

* Indikatív hozam: az elsődleges piaci forgalmazók vételi/eladási

VÁRT FELETTI EREDMÉNYEK A SAMSUNGTÓL – Közel 12 milliárd dolláros hozamai alapján számolt középérték, amelyen ügylet nem köthető
működési eredményt ért el a Samsung a második negyedévben,
ami 72%-kal magasabb éves szinten, és felülmúlta az elemzői Jegybanki irányadó kamatok (%)
jelenlegi MKB prognózis
várakozásokat is. A menedzsment szerint a cég sikeresen építette Jegybank
2017 vége
kamat
fel újra reputációját a tavalyi NOTE 7-tel kapcsolatos problémák
0,90
MNB
0,90
után, amit a legújabb okostelefonja, a Galaxy S8 sikere is jól mutat.
1,0-1,25
Fed
1-1,25
A cég jelentősen tudta csökkenteni gyártási költségeit, és a chipek
0,00
EKB
0,00
árának várható emelkedése miatt a vezetőség pozitív kilátásokat
fogalmazott meg a harmadik negyedévre is.
RÉSZVÉNYEKET ADTAK EL AZ OTP VEZETŐI – A tegnapi kereskedés
során a bank három vezetője összesen 105 ezer részvényt adott el,
ami napi kereskedett mennyiség 12,6%-át adta.
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ÁGAZATI HÍRBLOKK
ICT
ÚJ ESZKÖZZEL FIZETHETNEK A LÁTOGATÓK A SZIGETES
FESZTIVÁLOKON – Az idei évtől egy új eszköz is elérhetővé válik a
rendezvényeken: a vitorlás karkötő kézműves magyar termék, és
ugyanazt a funkciót látja el, mint a fesztivál kártya, pontosabban
helyettesíti azt. Az összes Szigetes fesztiválon (Gourmet, Volt,
Sound, Sziget, Strand, B.my.Lake) használható. A fizető karkötő
egy chip-et tartalmaz, amely a fesztivál címke melletti színes, 2 cm
széles zsinórozás alatt található. A fizetésnél hozzá kell érinteni a
kártyaolvasó terminálon található jelhez a karkötő chipet
tartalmazó részét, és a rendezvény területén található bármelyik
Top Up ponton lehet rá pénzt tenni.
Forrás: festipay.com/
KERESKEDELEM ÉS FOGYASZTÁSI CIKKEK
VESZÉLYBEN LEHET A BÉRTÁBLA A TESCO-NÁL – A Kereskedelmi
Alkalmazottak Szakszervezete havi 30 ezer forintos béremelést kér
az áruházlánc ötezer dolgozójának. Mivel a korábban 161 ezer
forintnál magasabb fizetéssel rendelkezőket nem érintette a
garantált bérminimum emelése, így a bértáblán az alacsonyabb
keresetűek közelebb kerültek hozzájuk. A szakszervezet érvelése
szerint, ha az áruházlánc a 2018-as újabb bérminimum emelés
előtt nem orvosolja a problémát, akkor a bértábla összeomlása
valós fenyegetés lehet.
Forrás: hrportal.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.

