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NAPI HÍRLEVÉL
Pénz- és tőkepiaci összefoglaló
KEDVEZŐ FOLYAMATOK AZ IPARI SZEKTORBAN –Az ipari termelés
nagy részét kitevő feldolgozóipar 13 alágából kettő kivételével
mindenhol növekedést mértek. Ezen belül a járműgyártás
kibocsátása 10,7%-kal bővült éves alapon, de átlag felett bővült a
gépgyártás és a villamos berendezés alágazat is. Az ipar
összességében 6,2%-kal bővült éves alapon (tisztított adat).
Pénteken építőipari adatot publikál a KSH, az év eleje óta tartó
lendület kitarthatott májusban is. Az EUR/HUF kurzus 307,01-nél jár
ma reggel.
FOKOZATOS KAMATEMELÉS VÁRHATÓ AMERIKÁBAN – Tegnap Janet
Yellen, a Fed elnöke arról beszélt, hogy további fokozatos
kamatemelések várhatók és kötvényállomány leépítésének idei
megkezdése. Emellett Yellen optimista képet vázolt fel az amerikai
gazdaság kilátása kapcsán, ám jelezte az inflációs folyamatokat
kiemelt figyelmet kapnak. Holnap a kiskereskedelem és az
áremelkedés júniusi alakulását közlik a tengerentúlon. AZ EUR/USD
tegnap a beszédet követően lefelé vette az irányt, majd
visszafordult, jelenleg a kurzus 1,1454-nél jár.
VEGYES ADATOK ÉRKEZTEK A SZIGETORSZÁGBÓL – Habár a
munkanélküliségi ráta májusban historikus mélypontra süllyedt
(4,5%) Nagy-Britanniában, a nominális bérek továbbra is
visszafogott mértékben nőttek májusban. A júniusi kamatdöntő
ülésen 3:5 arányban szavaztak a monetáris feltételek tartása
mellett a jegybankárok, az azóta megjelent makro adatok és a friss
jegybankári nyilatkozatok tükrében az augusztus 3-i jegybanki ülést
is még a kivárás jellemezheti.
REKORD BEVÉTEL AZ AMAZONNÁL – A hét elején tartotta az
Amazon a Prime Day-re keresztelt, 30 órán keresztül tartó vásárlási
akcióját, és a legfrissebb információk szerint az idén már harmadik
születésnapját ünneplő esemény minden várakozást felülmúlt. A 30
óra alatt az online óriás több mint 1 Mrd bevételt termelt, ami több
mint a Black Friday.
SAJÁT RÉSZVÉNYT VETT A TELEKOM – A vállalat a javadalmazási
politikájának működtetése szempontjából július 11.-én 190 ezer
részvényt vásárolt a BÉT-en, 475 forintos átlagáron.
OPTIMISTA LÉGITÁRSASÁGOK – Az American Airlines megemelte
2017-re vonatkozó árbevétel előrejelzését a belföldi és latinamerikai utazások alatt elérhető bevételek miatt. Az iparág
szereplői könnyen tudnak árat emelni a fent említett két régióban.
Az American egy ülésre vetített árbevétele 5-6%-kal, a Delta
Airlines és a Continental-é pedig 2,5% és 2%-kal növekedhet.
Mindez szükséges is, hiszen a magasabb bérek miatt az elmúlt
hónapokban a költségek is emelkedtek.
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BÉT „blue chip” részvények (előző keresk. nap, zárás)
napi változás
forgalom
záró
Részvény
(Ft)
(%)
(Ezer darab)
árfolyam
BUX*
Mtelekom
MOL
OTP
Richter

123
-3
185
55
-2

35 872
473
21 485
9 565
6 899

0,34
-0,63
0,87
0,58
-0,03

16 031
771
108
564
296

* A BUX esetében a forgalom a teljes tőzsdei forgalmat jelenti

Külföldi tőzsdeindexek (előző keresk. napi zárás)
napi változás
záró
Részvényindex
(pont)
(%)
árfolyam
21532,1
123,1
0,6
Dow Jones (DJIA)
2443,3
17,7
0,7
S&P 500
12626,6
189,6
1,5
DAX
20099,8
1,4
0,0
NIKKEI 225 (ma reggel)

Főbb devizapiaci árfolyamok
Devizanem

Ma reggel

Devizanem

Ma reggel

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

306,86
278,57
267,88
72,51

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

1,1455
1,1017
112,89
1,1280

Állampapír-piaci benchmark* hozamok
Lejárat

előző napi
(%)

1 napi
változás

3 hó
1 év
3 év
5 év
10 év

0,05
0,12
0,79
1,76
3,08

0,00
- 0,01
- 0,01
- 0,04
- 0,06

* Indikatív hozam: az elsődleges piaci forgalmazók vételi/eladási
hozamai alapján számolt középérték, amelyen ügylet nem köthető

Jegybanki irányadó kamatok (%)
jelenlegi MKB prognózis
Jegybank
2017 vége
kamat
MNB
Fed
EKB

0,90
1-1,25
0,00

0,90
1,0-1,25
0,00
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ÁGAZATI HÍRBLOKK
LOGISZTIKA
HATVANBAN BŐVÍT A NÉMET BOSCH – A közép-európai térségben
egyedülálló, teljes egészében a legmodernebb, digitális
technológiákra épülő logisztikai központot hoz létre a Bosch
Hatvanban A 17 milliárd forintos beruházás 250 munkahelyet
teremt, az építkezés napokon belül megkezdődik, és jövő február
végére fejeződik be. A Bosch a kutatás-fejlesztési és innovációs
tevékenysége
egyik
legfontosabb
helyszíneként
tekint
Magyarországra. A 15 ezernek munkát adó cég a legtöbb
embert foglalkoztató külföldi termelő vállalat Magyarországon.
Forrás: MTI
TÖBB ÁGAZATOT ÉRINT
ENGEDÉLYMENTESSÉG A VENDÉGMUNKÁSOKNÁL – Az NGM
döntése alapján június óta az országba érkező ukrán és szerb
vendégmunkásoknak nem kell rendelkezniük munkavállalási
engedéllyel, ha olyan ágazatban kapnak munkát, amelyben a
munkaerőhiány kritikus szinteket ért el. Az informatika és
elektronika mellett a feldolgozóipar és az építőipar tartozik a
leginkább kiemelt ágazatok közé. A rendelet csak a 90 napig
tartó munkavégzésre vonatkozik, így ez az intézkedés inkább a
képzetlenebb munkaerő hiányának pótlására vonatkozik.
Forrás:

napi.hu

MEZŐGAZDASÁG
EGYELŐRE NEM HOZOTT EREDMÉNYT A SERTÉSÁGAZATI STRAÉGIA –
A tervezett dinamikus növekedés helyett tovább csökkent, így
történelmi mélypontot ért el a magyarországi sertésállomány. 3
millió közeli értékről 2,8 millióra esett vissza az állatok száma, ami
több mint 6%-os negatív változást jelent. Az elmaradás oka a
korábbi évek alacsony húsáraiban, a továbbra is elmaradott
sertéstelepekben és a megfelelő genetikával bíró állatok
szelekciójának hiányában is keresendő. A meglévő támogatások
nélkül valószínű még nagyobb lett volna a visszaesés. Az állattartó
telepek korszerűsítésre kiírt, folyamatban lévő ATK pályázatok
elbírálása különösen sürgőssé vált, ugyanis további késések
esetén a hazai termelők még tovább veszíthetnek piaci
részesedésükből. A sertésállomány csökkenése negatívan
érintheti a hazai húsfeldolgozó üzemeket is, így a vertikális
integráció még fontosabbá válik.
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.

