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NAPI HÍRLEVÉL
Pénz- és tőkepiaci összefoglaló
1,9%-KAL NŐTTEK AZ ÁRAK IDEHAZA JÚNIUSBAN – A tegnap
közzétett adat alapján a vártnak megfelelően tovább
mérséklődött az infláció éves alapon. Ezen belül a legkiugróbb a
dohánytermékek árának növekedése volt, ami nagyrészt egyszeri
hatás (jövedéki adó-emelés). Az élelmiszerek ára és a
szolgáltatásoké
is
visszafogott
növekedést
mutatott.
Az
alapfolyamatokat jobban megragadó maginfláció folytatta
emelkedő trendjét, éves alapon 2,4%-kal nőtt (vs. korábbi 2,1%), a
növekedést a belső kereslet erősödése és a béremelések hatása
támogathatja. Várakozásunk szerint idén átlagos 2,3%-kal
nőhetnek a fogyasztói árak idehaza. Az EUR/HUF kurzus tegnap az
inflációs adatot követően kissé emelkedett, majd napközben
erősödött a forint a főbb devizákkal szemben: az USD/HUF
devizapár idei mélypontjára került (268,29), míg az EUR/HUF kurzus
307,50-ig csökkent, ma reggel pedig az árfolyam 307,85-nél jár,
várakozásunk szerint az árfolyam visszatérhet a 308-310-es sávba.

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

35 750
476
21 300
9 510
6 901

25
1
205
-65
1

0,07
0,21
0,97
-0,68
0,01

17 879
737
34
236
238

* A BUX esetében a forgalom a teljes tőzsdei forgalmat jelenti

Külföldi tőzsdeindexek (előző keresk. napi zárás)
napi változás
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Részvényindex
(pont)
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0,6
0,0
Dow Jones (DJIA)
2425,5
-1,9
-0,1
S&P 500
12437,0
-8,9
-0,1
DAX
20098,4
-97,1
-0,5
NIKKEI 225 (ma reggel)

1,15-IG EMELKEDHET AZ EUR/USD KURZUS – Tegnap a Philadelphiai Főbb devizapiaci árfolyamok
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interjúban
elmondta,
hogy
a
harmadik
Devizanem Ma reggel
Devizanem
kamatemelés előtt elkezdené a mérlegleépítési folyamatot, ám a
307,72
EUR/USD
EUR/HUF
lassuló áremelkedési ütem miatt inkább a kivárhatnak a szigorító
278,53
EUR/CHF
CHF/HUF
lépéssel. Ma
Janet
Yellen, a
Fed
elnökének
féléves
268,44
USD/JPY
USD/HUF
72,60
GBP/EUR
meghallgatására kerül sor a Kongresszus előtt, amit a befektetők
PLN/HUF
kiemelt figyelemmel kísérnek. Amennyiben Yellen utalásait a
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VETTE RÉSZVÉNYEIT AZ OTP, MÍG A VEZETŐK ELADTAK – Az elmúlt
3,14
- 0,02
10 év
napokban tovább vette részvényeit az OTP, amivel sajátrészvény* Indikatív hozam: az elsődleges piaci forgalmazók vételi/eladási
állománya 3 millió db fölé emelkedett. Ezzel párhuzamosan a bank hozamai alapján számolt középérték, amelyen ügylet nem köthető
egyik
vezérigazgató
helyettese
élt
kedvezményes
részvényvásárlási jogával, amit a piacon azonnal értékesített is. Jegybanki irányadó kamatok (%)
Mellette másik két vezető beosztású személy adott el jelentősebb
jelenlegi MKB prognózis
Jegybank
2017 vége
kamat
mennyiségben OTP részvényeket.
EMELKEDŐ PROFIT A PEPSINÉL – Kedden, a piaci kereskedés előtt
tette közzé eredményét a Pepsi, melyben 2%-os bevétel és 6%-os
egy részvényre jutó nettó eredmény növekedésről számolt be. A
negyedévet a Frito-Lay észak-amerikai szegmens és a brit Britvic
kisebbségi részesedésének eladása segítette. Az eredmény
megegyezett a társaság előrejelzésével és a vezetőség
megerősítette 2017-es év várható eredményét (5,13 dolláros egy
részvényre jutó profit).
www.mkb.hu
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ÁGAZATI HÍRBLOKK
ICT
A KÍNAI MOBILÓRIÁS XIAOMI VILÁGSZERTE ÜZLETEKET NYITMintegy kétezer új üzlet nyitását tervezi világszerte a következő
három évben a kínai mobilpiaci óriás, a Xiaomi. Öt éven belül
majdnem minden országban jelen kíván lenni. A Xiaomi olcsó, de
nagy tudású okostelefonokkal tört be a mobilpiacra, és pár év
alatt a világ legnagyobb mobilgyártói közé került. Azóta bővítette
termékkínálatát, okoskarkötőkkel, légtisztítókkal, így technológiai
óriásvállalatként piacvezető szeretne lenni az "Internet of things"
készülékek terén is.
Forrás: portfolio.hu/
ÉPÍTŐIPAR
REKORD AZ IRODAPIACON– Soha nem látott mélypontra 8,6
százalékra zuhant az irodaépületek üresedési rátája Budapesten,
amihez nagyban hozzájárult, hogy a második negyedévben nem
adtak át új irodaépületet. Budapest és vonzáskörzete között
jelentős a különbség. A leginkább telített részpiac Dél-Buda 3,1
százalékkal, míg 33,1 százalékos értékkel az agglomerációban volt
a legnagyobb a kihasználatlanság. Ezen adatok tükrében még
bőven van tér a további irodaépületek építésre a piacon.
Forrás: napi.hu
AGRÁRSZEKTOR
ELTŰNHETNEK A TRAKTOROK HA ELTERJED AZ ÚJONNAN TERVEZETT
GÉP- Egy kanadai mérnök eredetileg csak egy önjáró vetőgépet
szeretett volna tervezni, de a megalkotott szerkezet végül
többféle munkaeszköz befogadására képes. A gép nem
tartalmaz vezető fülkét, ugyanis GPS alapon és távirányítóval
vezérelhető. Maga a váz tartalmazza a 163 lóerős dízelmotort, a
hidraulikus és minden más kapcsolódó rendszert, és mindösszesen
4 tonna körüli az önsúlya, miközben ezen felül 18 tonna súlyt
képes még hordozni. Egy hasonló, 160 lóerő teljesítményű
hagyományos traktor több mint 7 tonna súlyú és 12-14 tonna a
megengedett összsúlya. Az újonnan tervezett gép kis sorozatú
gyártása és tesztelése 2018-ban indul meg. A sikere azon múlik
majd, hogy a vázra mennyi gépgyártó tervez majd kompatibilis
munkaeszközt, ugyanis a már meglévő eszközöket nem tudja
befogadni.
Forrás: seedotrun.com/; 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.

