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NAPI HÍRLEVÉL
Pénz- és tőkepiaci összefoglaló
KIDERÜLT, MI ÁLL A JÚNIUSBAN MEGUGROTT ÁHT-HIÁNY MÖGÖTT Az NGM publikációja szerint az első féléves költségvetési hiány
911,12 Mrd Ft-ot tett ki. A júniusban megugrott hiány mögött
nagyrészt az uniós fejlesztési támogatások előfinanszírozása állt az
NGM közleménye szerint. Emellett a lakásépítési támogatások
felfutása is növelte a hiányt júniusban. Az EUR/HUF kurzus 305,30
körül mozog, tavaly november óta nem látott alacsony szinte.
KÖZEL KÉT ÉVES CSÚCSON AZ EURÓ - Az ECB változatlan monetáris
kondíciókat
jelentett
be.
A
jegybankárok
egyhangúan
fenntartották a kötvényvásárlások esetleges növelésére való
utalást a közleményben; egyetértettek, hogy nem határozzák meg
előre a kötvényvásárlási program jövőjének bejelentését, az erről
szóló diskurzus ősszel várható. A növekedést illetően optimisták
(kockázatok egyensúlyban vannak), s bíznak abban, hogy mindez
fokozatosan a fogyasztói árak dinamikájában is láthatóvá válik, de
Draghi szerint még nem tart itt a folyamat, ezért szükség van a
támogató, laza monetáris politika fenntartására. Az euró a kezdeti
gyengülés után erőre kapott, amit az ECB-elnök szavai mellett az
IMF görögöket érintő bejelentése és az amerikai politikai
kockázatok is támogattak, az EUR/USD kurzus 1,1640 körül mozog.
AZ IMF BESZÁLL GÖRÖGORSZÁG MEGSEGÍTÉSÉBE - A Nemzetközi
Valutaalap igazgatótanácsa tegnap elviekben 1,6 Mrd EUR
készenléti hitelkeretet hagyott jóvá, a döntés segítheti a görög
reformok haladását. A pénzügyi alap hozzáférhetőségéről újabb
döntésre lesz szükség 2018. augusztus végéig, ami csak azután
következhet, ha az európai hitelezőkkel a görög adósság
fenntarthatóságáról közelednek az álláspontok.
VÁRTNÁL KEDVEZŐBB MAKROADAT NAGY-BRITANNIÁBÓL –
Júniusban a szektor forgalma 2,9%-kal bővült éves alapon (vs.
korábbi 0,9%), a megugró növekedés mögött a meleg nyári
hónap ruházati költései állnak. A font a kedvező adat ellenére
kisebb gyengülést mutatott a dollárral szemben tegnap, miután a
politikai kockázatok erősödtek Theresa May kormányfő személye
körül.
LEZÁRULT A LINK AKVIZÍCIÓ – Sikeresen lezárta a lengyelországi Link
és Link Services akvizícióját a Waberer’s. A két vállalatért összesen
32,5 millió eurót fizetett, melyet a korábbi részvénykibocsátásból
származó nettó bevételből finanszírozott. A menedzsment
véleménye szerint a Link rendkívül jól kiegészíti a Waberer’s
tevékenységét a komplett rakományok szegmensben, valamint a
konszolidációval a piaci pozíciójának megerősítését célozza.
CSALÓDÁST OKOZTAK AZ E-BAY SZÁMAI – Az online kereskedelmi
óriás nagy erőfeszítéseket tett az elmúlt időszakban, hogy sikerüljön
kitörnie az Amazon árnyékából, amit a befektetők értékeltek is: a
részvények 16%-ot emelkedtek az elmúlt 3 hónapban. A második
negyedéves árbevételét azonban csak marginálisan tudta növelni
a cég, és a nettó profit is alulmúlta a várakozásokat, mire a
részvényárfolyam közel 8%-ot esett.
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

-365
-1
75
-289
-10

35 424
472
21 695
9 330
6 710

-1,02
-0,21
0,35
-3,00
-0,15

5 003
371
61
420
329

* A BUX esetében a forgalom a teljes tőzsdei forgalmat jelenti

Külföldi tőzsdeindexek (előző keresk. napi zárás)
napi változás
záró
Részvényindex
(pont)
(%)
árfolyam
21611,8
-29,0
-0,1
Dow Jones (DJIA)
2473,5
-0,4
0,0
S&P 500
12447,3
-4,8
0,0
DAX
20099,8
-44,8
-0,2
NIKKEI 225 (ma reggel)

Főbb devizapiaci árfolyamok
Devizanem

Ma reggel

Devizanem

Ma reggel

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

305,30
275,90
262,17
72,42

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

1,1645
1,1066
111,79
1,1154

Állampapír-piaci benchmark* hozamok
Lejárat

előző napi
(%)

1 napi
változás

3 hó
1 év
3 év
5 év
10 év

0,04
0,09
0,79
1,77
3,08

0,00
0,00
0,01
0,01
0,02

* 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
FELSŐZSOLCÁN BŐVÍT A SICTA - 3,4 Mrd Ft-os beruházással bővíti
felsőzsolcai járműalkatrész gyártó üzemét a Sicta Kft. A francia
vállalat turbó feltöltőkhöz gyárt alkatrészeket, amiben Európában
piacvezetőnek számítanak, globálisan pedig az első öt között
vannak. A francia, bolgár, kínai és magyar üzemek közül a hazait
választotta a fejlesztés célpontjául az autóipari beszállító. A
magyarországi üzem 10 éve kezdte meg működését, jelenleg 380
munkavállalót foglalkoztatnak (ez 115 fővel bővül a beruházás
hatására) és csaknem 200 helyi beszállítóval működnek együtt a
tevékenységük keretében.
Forrás: MTI

ICT
ARCFELISMERŐ RENDSZERT VEZETNEK BE A BÉCSI REPÜLŐTÉREN - Új
E-gates
elnevezésű
biometrikus
arcfelismerő
rendszerrel
ellenőriznek mindenkit, aki schengeni térségen kívülről, például az
Egyesült Államokból, Egyiptomból vagy Törökországból utazik be
Ausztriába, vagyis még az osztrák állampolgárokat is
megvizsgálják. A jövőben nemcsak a nem schengeni övezetből
érkezőket vizsgálnák ilyen módon, hanem minden beutazót és
ellenőriznék a buszon vagy vasúton érkező utasokat is. Az
arcfelismerő rendszert októberben kezdik el kiépíteni és
decembertől élesítik.
Forrás: kurier.at
KERESKEDELEM ÉS FOGYASZTÁSI CIKKEK
ÁGAZATI BÉRMINIMUM JÖHET A KERESKEDELEMBEN - A
Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete (KASZ) kezdeményezi
a Kereskedelmi Ágazati Párbeszéd Bizottság összehívását, hogy
ennek keretében a turizmushoz hasonlóan külön megállapodás
szülessen az ágazatban legalacsonyabb bérek emeléséről. A
KASZ felhívja a figyelmet, hogy már eddig is az ipari és a külföldi
munkalehetőségek
elszívták
a
munkavállalókat
a
kereskedelemből, és innentől a turizmus is vonzóbb ágazat lehet
a dolgozóknak. Jelenleg a kiskereskedelemben nincs ágazati
kollektív szerződés. A KASZ a fizikai dolgozók számára idén 200
ezer forintos bruttó fizetést tartana reálisnak a jelenlegi 165 ezer
helyett, jövőre pedig 240 ezerre emelnék a fizetéseket a várt 180
ezres garantált bérminimumhoz képest. A Kereskedelmi Ágazati
Párbeszéd Bizottság munkaadói oldala szkeptikus a kollektív
szerződések létrejöttével kapcsolatban, mert eddig ilyet az
ágazatban tapasztalható egyetértés hiányában még soha sem
sikerült kötni. A regionális különbségek miatt az ágazati szinten
egységes bér komoly gondot okozhatna a kis vidéki boltok
üzemeltetőinek, ahol már a mostani bérminimum emelés is
megterhelő.
Forrás: magyaridok.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.

