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NAPI HÍRLEVÉL
Pénz- és tőkepiaci összefoglaló
TOVÁBB MÉRSÉKLŐDHETETT A HAZAI INFLÁCIÓ – Kedden a KSH az
infláció júniusi alakulását teszi közzé, a mutató a várakozásunk
szerint harmadik hónapja mérséklődhetett idehaza. Ennek
hátterében főként az importált infláció továbbra is alacsony értéke
áll (az eurózóna inflációs mutatója a májusi 1,4%-ról 1,3%-ra
mérséklődött júniusban). Ma a V4-ek külügyminiszterei Budapesten
tanácskoznak, a hét első felében a régióban Csehország és
Lengyelország júniusi inflációs mutatóját is megismerhetjük. Az MNB
1 és 6 hónapos lejáraton köt devizaswap-ügyletet a kereskedelmi
bankokkal ma, ami várhatóan tovább növeli a bankrendszer
likviditását. Az előttünk álló héten az EUR/HUF kurzus esetében nem
számítunk jelentősebb kilengésre, a devizapár a 308-310-es sávban
mozoghat.

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

35 504
471
21 185
9 505
6 796

-111
0
-120
0
-48

-0,31
0,00
-0,56
0,00
-0,70

6 987
440
49
524
242

* A BUX esetében a forgalom a teljes tőzsdei forgalmat jelenti

Külföldi tőzsdeindexek (előző keresk. napi zárás)
napi változás
záró
Részvényindex
(pont)
(%)
árfolyam
21414,3
94,3
0,4
Dow Jones (DJIA)
2425,2
15,4
0,6
S&P 500
12388,7
7,4
0,1
DAX
20081,0
151,9
0,8
NIKKEI 225 (ma reggel)

A HÉTEN FÓKUSZBAN A FED-ELNÖK BESZÉDE – A tengerentúlon
vártnál jobb foglalkoztatási adatot közöltek júniusra vonatkozóan,
visszamenőleg pedig az áprilisi és a májusi eredményeket is felfele
javították. Árnyalja a képet, hogy a bérek továbbra is Főbb devizapiaci árfolyamok
visszafogottan alakultak júniusban. A héten a fókusz a Fed-elnök
Devizanem Ma reggel
Devizanem
féléves kongresszusi meghallgatásán lehet, Yellentől újabb utalás
307,99
EUR/USD
EUR/HUF
érkezhet az amerikai monetáris politika jövője kapcsán, különösen
280,22
EUR/CHF
CHF/HUF
a mérlegleépítés részletei kapcsán. Az amerikai makroadatokat
270,11
USD/JPY
USD/HUF
72,65
GBP/EUR
tekintve pénteking nem érkezik fontosabb adat, a hét utolsó
PLN/HUF
napján a júniusi infláció és kiskereskedelem alakulását ismerhetjük
meg. Németországban ma reggel várt feletti kereskedelmi
Állampapír-piaci benchmark* hozamok
többletet közöltek májusra vonatkozóan, amit a vártnál erősebb
előző napi
1 napi
Lejárat
export tevékenység magyaráz. Az EUR/USD kurzus az 1,1280-1,1400
(%)
változás
szint között mozoghat az előttünk álló héten, amennyiben kedvező
0,05
0,00
3 hó
0,12
0,00
makroadatok és újabb részletek érkeznek a mérlegleépítés
1 év
0,79
0,03
3 év
kapcsán a tengerentúlról a kurzus a sáv alsó felébe veheti az
1,84
0,01
5 év
irányt.
3,19
0,02

Ma reggel
1,1402
1,0992
114,22
1,1320

10 év

REKORDMAGASAN A LAKÁSÁRINDEX - Hullámzó képet mutat az
* Indikatív hozam: az elsődleges piaci forgalmazók vételi/eladási
idei ingatlanforgalom a Duna House szerint. A júniusi adásvételek hozamai alapján számolt középérték, amelyen ügylet nem köthető
száma megközelítette a 13 ezret, de 12%-kal elmaradt az egy
évvel korábbi rekordhónaptól. Az első féléves forgalmat a Duna Jegybanki irányadó kamatok (%)
House 75 ezerre becsülte, ami közel 5%-os elmaradást mutat a
jelenlegi MKB prognózis
Jegybank
2017 vége
kamat
tavalyi első félév forgalmához képest. Az év eleji áresés azonban
0,90
MNB
0,90
nem bizonyult tartósnak, az országos lakásárindex történelmi
1,0-1,25
Fed
1-1,25
csúcsára emelkedett június végére, a fogyasztói árindexszel deflált
0,00
EKB
0,00
reálárindex azonban még nem érte el a 2008 év eleji szintet.
Legjobban a fővárosi és panellakások árai emelkedtek.
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ÁGAZATI HÍRBLOKK
ICT
BKK-NÁL JÖNNEK A DIGITÁLIS JEGYEK ÉS BÉRLETEK – Jövő héten
indulhat a BKK online jegy- és bérletértékesítési rendszere. A
digitális bérleteket és jegyeket a mobilokon kell bemutatni a
jegyellenőröknek, a papír alapú jegyek természetesen egyelőre
maradnak. Hogy egy egyszerű print screennel ne lehessen
átverni, a bérletek bemutatásakor egy mozgó jármű és a pontos
idő is helyet kapott a kijelzőkön, és zöld szín jelzi az érvényes, piros
az érvénytelen jegyeket és bérleteket. A jegyek bemutatásához
élő netkapcsolatra is szükség lesz, és egy másodlagos képernyőn
egy QR-kód és a vásárlásnál regisztrált személyes adatok lesznek
majd az ellenőrzéshez.
Forrás: portfolio.hu
ÉLELMISZER ÉS ITALGYÁRTÁS
KECSKEMÉTEN TERJESZKEDIK A NISSIN – A Japán tésztalevest
gyártató Nissin Foods Kft. új gyáregysége átadásra került
Kecskeméten. A beruházás 33 millió euróból (10,2 milliárd forint)
jött létre. A tervek szerint innen fogja a cég ellátni az egész
európai piacot. A cég vezetői optimisták az európai piac
kilátásaival kapcsolatban, így a kereslet további javulását várják,
ezért szükségesnek tartották a korábbi kapacitások növelését és
modernizálását.
Forrás: hvg.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.

