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NAPI HÍRLEVÉL
Pénz- és tőkepiaci összefoglaló
HOLNAP JÖHETNEK A HAZAI PANDA-KÖTVÉNY KIBOCSÁTÁS
RÉSZLETEI – A KSH tegnapi publikációja szerint a májusi kedvező
kiskereskedelmi adat mögött a csomagküldő és internetes
kiskereskedelem forgalmának volumenének megugrása áll (27%
éves alapon). A tartós fogyasztási cikkek forgalma több mint 10%kal nőtt, ami a béremelkedésnek is köszönhető. Az MNB tegnap 1
és 12 hónapos lejáraton nyújtott forint likviditást a kereskedelmi
bankoknak összesen 150 Mrd Ft értékben, összességében a
bankrendszer többletlikviditása 900 Mrd Ft-ra nőtt. Meg nem
nevezett források szerint holnap derülhetnek ki az ÁKK Pandakötvény kibocsátásának részletei, a 3 éves lejáratú kötvény
kamata 4,6%-5,2% között lehet. Az EUR/HUF kurzus 305,15-nél jár ma
reggel.
IRÁNYKERESÉS JELLEMZI A PIACOKAT A FED ÜLÉS ELŐTT – Szűk
sávban mozog az EUR/USD kurzus 1,1650 körül a Fed ma kezdődő
kétnapos kamatdöntő ülése előtt. A dollár tegnapi kisebb
erősödését támogatták a vártnál kedvezőbb feldolgozóipari és
szolgáltatóipari beszerzési menedzserindexek, miközben az
eurózóna mutatói kisebb megtorpanást mutattak júliusban.
Emellett az amerikai kötvényhozamok is emelkedtek, a
várakozások szerint a Fed nyitva hagyhatja az idei harmadik
kamatemelés lehetőségét, bár vannak akik a mérlegleépítés
időzítése kapcsán is több részletet várnak a holnap esti
közleményben. Ma a német IFO üzleti bizalmi index és az amerikai
fogyasztói bizalmi index kisebb mérséklődését közölhetik, továbbá
ma szavazhat az amerikai szenátus arról, hogy az egészségügyi
reformtervezet megvitatásra kerül-e a törvényhozásban.
KISMÉRTÉKBEN EMELKEDETT AZ OLAJ ÁRA TEGNAP – Miután SzaúdArábia bejelentette, hogy augusztustól korlátozza az olajexportját.
Az áremelkedést segítette az is, hogy Nigéria is csatlakozik az
OPEC- országok termeléskorlátozásról szóló egyezményéhez. Az
amerikai könnyűolaj ára ma reggel 46,63 dollár körül mozog.
110 MILLIÓ EURÓS „SSD” FINANSZÍROZÁS A MOL-NÁL – A hazai
olajipari vállalat 100 millió euró értékben bocsátott ki speciális,
német jog szerinti adósságlevelet. A finanszírozás 3 és 7 év közötti
részletekből áll, így a társaság 5,2 éves átlagos futamidőt ért el. A
tranzakcióval a MOL újabb befektetőket tudott elérni.
VÁRT FELETTI, DE CSALÓDÁST KELTŐ LETT AZ ALPHABET MÁSODIK
NEGYEDÉVES EREDMÉNYE - A technológiai óriás elhatárolta az
európai büntetését (2,7 Mrd dollár), így működése eredménye és
nettó eredménye is körülbelül 40%-kal lett alacsonyabb. Mindezek
ellenére az elemzői várakozásokat meghaladta a bevétel és a
nyereség, azonban az egy kattintás költsége éves alapon 23,
negyedéves alapon 6%-kal csökkent, amely nem kedvező a
hirdetési bevételek szempontjából. Közben a francia kormány is
megszólalt, amely 1,3 Mrd dollárnyi adót szeretne behajtani a
keresőóriáson. A franciák hajlandóak az egyeztetésre és a
megállapodásra.
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

-271
-1
-30
-130
-65

35 363
468
21 555
9 310
6 755

-0,76
-0,21
-0,14
-1,38
-0,95

3 172
440
41
150
165

* A BUX esetében a forgalom a teljes tőzsdei forgalmat jelenti

Külföldi tőzsdeindexek (előző keresk. napi zárás)
napi változás
záró
Részvényindex
(pont)
(%)
árfolyam
21513,2
-66,9
-0,3
Dow Jones (DJIA)
2469,9
-2,6
-0,1
S&P 500
12209,0
-31,1
-0,3
DAX
19975,3
-0,4
0,0
NIKKEI 225 (ma reggel)

Főbb devizapiaci árfolyamok
Devizanem

Ma reggel

Devizanem

Ma reggel

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

305,10
276,55
261,57
71,60

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

1,1665
1,1034
110,88
1,1179

Állampapír-piaci benchmark* hozamok
Lejárat

előző napi
(%)

1 napi
változás

3 hó
1 év
3 év
5 év
10 év

0,04
0,09
0,80
1,80
3,07

0,00
0,00
0,02
0,05
0,00

* 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
SÚLYOS KARTELLGYANÚBA KEVEREDETT AZ ÖT VEZETŐ NÉMET
AUTÓGYÁRTÓ – A VW önfeljelentés-szerű dokumentumot nyújtott
be a versenyjogi hatóságnak, melyben a versenyjogi szabályok
esetleges megsértésére hívja fel a hatóság figyelmét. A
dokumentum szerint az öt nagy német autógyártó, a
Volkswagen, az Audi, a Porsche, a BMW és a Daimler, a
kilencvenes évek óta rendszeres egyeztetéseket folytatnak
többek között technológiai és beszállítói ügyekről, valamint
költségszintekről. A beszámoló szerint a 2015-ös dízelbotrány
kirobbanása is az autógyártók közötti egyeztetések során
kialakított, összehangolt konstrukciós megoldásokra vezethető
vissza. Könnyen lehet, hogy a német gazdaság történetének
legnagyobb kartellügyére derül fény, a Der Spiegel német
hírmagazin szombati számában megjelent beszámoló szerint. A
német hatóságokkal párhuzamosan az Európai Bizottság is
vizsgálatot folytat az ügyben.
Forrás: MTI

LOGISZTIKA
ÁRHÁBORÚT ROBBANTHAT KI A RYANAIR – Az utaszám alapján
Európa legnagyobb légitársaságának számító Ryanair nyár végi
árcsökkentést jelentett be, ami tovább élezi az egyébként is
intenzív versenyt a légitársaságok körében. A bejelentés szerint a
légitársaság 9% körüli árcsökkentést fog végrehajtani a nyár
végén az előző évi árakhoz képest. Az árcsökkentés lehetőségét
a hatékonyság növekedése és az üzemanyagárak csökkenése
alapozza meg a Ryanair beszámolója szerint. Az elmúlt két évben
rendkívül eredményes volt a diszkont légitársaság stratégiája,
ugyanis a hatékonyságnöveléssel egybekötött árcsökkentések
révén 33%-kal volt képes növelni kapacitásait.
Forrás: reuters.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.

