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NAPI HÍRLEVÉL
Pénz- és tőkepiaci összefoglaló
8 HAVI MÉLYPONTON AZ EUR/HUF KURZUS – Pénteken kedvező BÉT „blue chip” részvények (előző keresk. nap, zárás)
napi változás
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adatok érkeztek az építőiparból. Kedden az MNB Monetáris
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Tanácsa tartja szokásos havi kamatdöntő ülését, ahol a
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-0,63
10 062
BUX*
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jegybankárok változatlanul hagyhatják a monetáris feltételeket,
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Mtelekom
477
ám érkezhetnek a lazítás irányába mutató utalások. Az EUR/HUF MOL
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kurzus 8 havi mélyponton mozog (305,82) ma reggel. A nem OTP
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-17
-0,25
168
6 868
konvencionális eszköztár esetleges változásáról hónapok óta nem Richter
* A BUX esetében a forgalom a teljes tőzsdei forgalmat jelenti
esett szó, ezért amennyiben holnap újból előtérbe kerül ez a téma,
akkor a forint átmenetileg gyengülhet az euróval szemben.
JÓ HANGULATBAN INDULT A HÉT – Kínában ugyan gyengébben
indult a nap a pénzügyi felügyelettel kapcsolatos hírek nyomán, de Külföldi tőzsdeindexek (előző keresk. napi zárás)
napi változás
záró
Részvényindex
a vártnál kedvezőbb, 6,9%-os második negyedéves növekedésről
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szóló kínai GDP-adat pozitív fordulatot hozott. Emellett a Fed Dow Jones (DJIA)
21637,7
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0,4
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kamatemeléssel kapcsolatos visszafogottabb várakozások is S&P 500
12631,7
-9,6
-0,1
DAX
támogatják az ázsiai piacok emelkedését. Pénteken az amerikai
NIKKEI 225 (ma reggel)
fogyasztói árak stagnálását és a kiskereskedelmi forgalom júniusi
csökkenését közölték, az adatközlések után a Fed által jelzett idei
harmadik kamatemelés kimenetelével kapcsolatos várakozások is Főbb devizapiaci árfolyamok
55%-ról 43%-ra mérséklődtek. A dollár 10 hónapja nem látott Devizanem Ma reggel Devizanem
Ma reggel
gyenge szintek közelében mozog az euróval szemben 1,1460
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1,1054
közelében. Ma a befektetők figyelme az amerikai gyorsjelentésekre CHF/HUF
266,80
USD/JPY
112,65
USD/HUF
irányulhat, a hét második felében pedig a fejlett piaci kamatdöntő
72,72
GBP/EUR
1,1421
PLN/HUF
ülésekre.
JÖN A BREXIT-TÁRGYALÁSOK MÁSODIK FORDULÓJA – Az előttünk
álló héten a tárgyalások második köre zajlik majd a két főtárgyaló Állampapír-piaci benchmark* hozamok
Michel Barnier (EU) és David Davis (UK) között, ahol a Brexit-számla
előző napi
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Lejárat
(%)
változás
kérdése kerülhet előtérbe. A tárgyalások eredményéről csütörtökön
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3 hó
délután várható sajtótájékoztató.
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VEGYES EREDMÉNYEK ÉRKEZTEK A BANKSZEKTORBÓL – A JPMorgan
0,78
- 0,02
3 év
kereskedési bevételei 14%-kal estek vissza a gyenge tőkepiaci
1,75
- 0,02
5 év
3,05
- 0,03
aktivitás miatt, de a bank hitelállománya is jelentősen csökkent. A
10 év
kamatbevételek ennek ellenére emelkedtek a magasabb * Indikatív hozam: az elsődleges piaci forgalmazók vételi/eladási
kamatkörnyezetnek köszönhetően, amit a kockázati költségek hozamai alapján számolt középérték, amelyen ügylet nem köthető
csökkenése
is
támogatott.
Végeredményben
a
bank
rekordösszegű nettó profitot ért el, ami éves szinten 13%-os Jegybanki irányadó kamatok (%)
jelenlegi MKB prognózis
emelkedést jelent, felülmúlva az elemzők várakozásait.
A Jegybank
2017 vége
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JPMorgan vezérigazgatója azonban borús képet festett az év
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második felére vonatkozóan kiemelve a Trump által beígért
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reformok körüli bizonytalanságok gazdaságra gyakorolt negatív
0,00
EKB
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hatását. A Citigroup kereskedési bevételei kisebb mértékben
csökkentek, és a nettó profit is várt feletti lett. Mindkét bank
részvényeinek árfolyama csökkenéssel reagált az eredményekre.
SZIT-TÉ VÁLHAT A GRAPHISOFT PARK – A cég pénteki közgyűlésén
megszavazták
a
SZIT-té
váláshoz
szükséges
alapszabály
módosításokat, és így megkezdheti átalakulását az adómentesség
elérésének érdekében.
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ÁGAZATI HÍRBLOKK
ICT
ELINDÍTOTTA A BKK AZ ONLINE JEGY ÉS BÉRLETVÁSÁRLÁSI FELÜLETÉT
– A múlthéten említett BKK online jegy- és bérletértékesítési
rendszere elstartolt. Először a teljesárú és tanuló, félhavi és havi
Budapest-bérletek, 24, 72 órás és hetijegy vásárlására lesz
lehetőség, a többi termékkel később bővítik az online felület
kínálatát.
A
bérlet,
vagy
jegy
megjelenítéséhez
internetkapcsolattal rendelkező okostelefon szükséges, a webes
felületre naponta egyszer az ügyfélnek be kell lépnie, és frissítenie
kell azt. Erre azért van szükség, mert a webes felület frissítésével
töltődik le az adott napra szóló utazási jogosultság, illetve a
csalások megelőzésére szolgáló biztonsági elemek. Ellenőrzésnél
a BKK az okmány mellett az internetes felületen megjelenő QR
kódot fogja ellenőrizni egy készülékkel.
Forrás: MTI
ÉPÍTŐIPAR
ELINDUL AZ M9-ES AUTÓÚT TERVEZÉSE – Új 38 km hosszú autóút
tervezése indul el a napokban. A szakasz Vasvár térségétől
Zalaegerszeg környékéig fog tartani. A NIF június 26-án kötötte
meg a szerződést a tervezőkkel. A tervet 3 milliárd 48 millió
forintért készíti el az UTIBER Közúti Beruházó Kft., a FŐMTERV
Mérnöki Tervező Zrt. és a Pannon 2010 Zrt.. Az EU források
lehívásának felgyorsulásával egyre több infrastruktúrafejlesztő
projekt várható.
Forrás: portfolio.hu
LOGISZTIKA
BÉCSI KÖZPONTTAL ÚJ LÉGITÁRSASÁGOT ALAPÍT AZ EASYJET – Az
EasyJet Europe létrehozására azért van szükség, mert attól tart a
társaság, hogy az EU és Nagy-Britannia között nem születik
számukra megfelelő megegyezés a légi közlekedés Brexit utáni
szabályairól. A cég szeretné, ha a brit kilépés után minél
kevesebb szabály változna a mostanihoz képest, ám ha ez nem
jön össze, akkor majd osztrák vállalatként folytatja.
Forrás: theguardian.com
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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.

