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NAPI HÍRLEVÉL
Pénz- és tőkepiaci összefoglaló
VÁRT SZERINT ZAJLOTT AZ MNB JEGYBANKI TENDERE – Az MNB 50
Mrd Ft-ot fogadott el a 3 hónapos jegybanki tenderen. A
Monetáris Tanács júniusi ülésén 300 Mrd Ft-ban korlátozta a 3
hónapos betét 2017. harmadik negyedév végén fennálló
állományát, a mostani lépés ezzel összhangban van. Varga Mihály
egy
rendezvényen
arról
beszélt,
hogy
a
kormány
a
közmunkaprogramok mellett az átképzésekre és a szakképzési
rendszer átalakítására helyezi a hangsúlyt, hogy a jelenleg még
állástalan 200 ezer embernek és az inaktívaknak munkát
biztosítson. Az EUR/HUF kurzus ma reggel 306,20 körül mozog.
MINDENKI DRAGHIRA FIGYEL – Az ECB elnöke utalást tehet arra,
hogy az eurózóna támogató monetáris politikája fokozatosan
semleges
irányba
fordulhat
az
őszi
hónapokban.
A
kötvényvásárlások esetleges növelésére való utalás kikerülhet a
jegybanki
közleményből,
ugyanakkor
a
jegybankelnök
kommunikációjával letörheti a túlzott szigorításba vetett bizalmat is,
mivel az erősebb euró az infláció „ellen dolgozik”. Az EUR/USD
reggel 8 órakor napi mélyponton mozgott, 1,1510 közelében. A
japán jen kisebb gyengülést mutatott ma reggel, miután a BOJ
várt szerint fenntartotta az ultra laza monetáris politikáját, emellett
jelezték, az inflációs cél csak 2019 közepén lesz elérhető, ami a
korábbi prognózishoz képest egy év csúszást jelent.
KISKERESKEDELMI ADAT NAGY-BRITANNIÁBAN – A kiskereskedelmi
forgalom
júniusban
várakozásunk
szerint
visszafogottan
alakulhatott (csökkenő reálbérek hatása érződhet). Emellett ma
jelenthetik be a Brexit-tárgyalások második körös egyeztetésének
eredményeit, a fizetendő számla végösszegével kapcsolatos
álláspontok közeledhettek. A GBP/USD kurzus a vártnál rosszabb
kiskereskedelmi adat nyomán az 1,28-as szintet veheti célba.
PERT INDÍTOTT A WABERER’S – A müncheni helyi bíróság előtt
nyújtott be keresetet kártérítési igénye érvényesítése érdekében
egyes tehergépjármű gyártók által tanúsított összehangolt árazás
miatt. Az Európai Bizottság 2016-ban rekord összegű bírságot
szabott ki a tehergépjármű gyártókra (MAN, Volvo, Daimler, Iveco,
DAF), mivel azok kartell keretében összehangolták áraikat és az új
emissziós technológiák bevezetését, valamint ezek áthárítását az
ügyfelekre.
POLIOL PROJEKTRŐL BESZÉLT A MOL – Poliolgyártáshoz szükséges
technológiák alkalmazásához 1 Mrd Ft-os beruházást tervez a
cég, melynek kivitelezésében az Evonik és a Thyssenkrupp lesz a
partnere. A beruházás a „MOL 2030” hosszú távú stratégia első
lépése, melyben kiemelt szerep jut a petrolkémiának.
POZITÍV MEGLEPETÉST OKOZOTT A MORGAN STANLEY – A nagy
riválissal, a JPMorgan-nel szemben a Morgan Stanley minden
szegmensének bevétele növekedett a második negyedévben. A
nyomott tőkepiaci volatilitás ellenére is magasabb kereskedési
árbevételt sikerült generálnia a banknak. A pozitív meglepetés a
nettó profit soron is megjelenik, ami az elemzői várakozást 14%-kal
múlta felül.
www.mkb.hu

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

-115
0
-200
29
-30

35 789
473
21 620
9 619
6 720

-0,32
0,00
-0,92
0,30
-0,44

6 775
328
46
123
227

* A BUX esetében a forgalom a teljes tőzsdei forgalmat jelenti

Külföldi tőzsdeindexek (előző keresk. napi zárás)
napi változás
záró
Részvényindex
(pont)
(%)
árfolyam
21640,8
66,0
0,3
Dow Jones (DJIA)
2473,8
13,2
0,5
S&P 500
12452,1
21,7
0,2
DAX
20141,6
120,7
0,6
NIKKEI 225 (ma reggel)

Főbb devizapiaci árfolyamok
Devizanem

Ma reggel

Devizanem

Ma reggel

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

306,16
278,35
265,90
72,72

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

1,1515
1,1000
112,15
1,1311

Állampapír-piaci benchmark* hozamok
Lejárat

előző napi
(%)

1 napi
változás

3 hó
1 év
3 év
5 év
10 év

0,04
0,09
0,78
1,76
3,06

0,00
- 0,01
0,02
0,03
0,04

* 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
JÁRMŰIPAR
NÖVEKVŐ VERSENY VÁRHATÓ AZ ELEKTROMOS AUTÓ PIACON –
A 2017-ben, Münchenben megrendezett Automobil Fórumon
bemutatásra került többek között a Volkswagen hamarosan piaci
bevezetésre kerülő új elektromos járműve. Az I.D. névre keresztelt
modellt VW Golf méretűre tervezték és 400-600 km megtételére
lesz képes. Összehasonlításképpen, a Tesla Model3 345 km
megtételére képes egy töltéssel. A hatótáv mellett az árazás
szempontjából is kedvezőbbnek ígérkezik a VW új modellje. Míg a
Model3 alapára 35 ezer dollárra rúg (kb. 9,5 millió Ft), addig a VW
27 ezer dolláros (kb. 7,3 millió Ft) alapáron tervezi értékesíteni az új
modellt. A VW I.D. modelljének gyártása a tervek szerint 2019-ben
indul és a vállalat hosszabb távú tervei szerint 2025-re évi egymillió
autó gyártásával számolnak.
Forrás: autopro.hu

ICT
5G NYILATKOZAT – Magyarország is csatlakozott a távközlési
miniszterek észtországi informális találkozóján az 5G-fejlesztésről
szóló nyilatkozathoz, amely az új technológiát segítő politikai és
szabályozási keret megteremtését szorgalmazza. Az 5G a
közlekedést, az egészségügyet, az energiát, a földművelést is
befolyásolni fogja, így a korábbi mobilkommunikációs hálózati
fejlesztéseknél nagyobb hatása lesz. Magyarország a világ
harmadik legjobb minőségű 4G mobilhálózatával rendelkezik, így
kedvező helyzetből indul a következő generációs fejlesztések
terén kibontakozó nemzetközi versenyben.
Forrás: MTI
ÉPITŐIPAR
VÁLSÁG ELŐTTI SZINTEKRE ÉRHET AZ ÉPÍTŐIPAR – Az ÉVOSZ
várakozásai szerint az építőipar idén elérheti 2006-2007-es
időszakban tapasztalt teljesítményét. Az ágazatra jellemző
jelentős növekedést mind a kormányzati, mind a privát
megrendelések fűtik. A szövetség kiemelte, hogy az ágazatra
jellemző munkaerőhiányban regionálisan jelentős különbségek
vannak, míg ez Budapesten komoly problémát jelent, addig
egyes vidéki térségekben nem észlelhető jelentős hiány. Így már
önmagban nagy segítség lenne, ha a regionális keresleti
különbségekhez igazodna az országosan elérhető munkaerő.
Várhatóan ez az átmeneti munkaerő-piaci egyensúlytalanság
megoldódik a jövőben és tovább folytatódik a vidékről a főváros
felé irányuló már egyébként elindult munkaerő-áramlás.
Forrás: logisztika.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.

