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NAPI HÍRLEVÉL
Pénz- és tőkepiaci összefoglaló
EU-S TÁMOGATÁS A KKV-K TŐZSDEI BEVEZETÉSÉHEZ – Az NGM
tegnapi közleménye szerint 1 Mrd Ft keretösszegű uniós forrásból
finanszírozott támogatás nyílik a magyar kkv-k tőzsdei
bevezetésére. A program két részből áll: egyrészt a nemzetközi
együttműködéssel megvalósuló képzési programban résztvevő
kkv-k támogatása, másrészt a kkv-k tőzsdei felkészülését,
bevezetését támogató program jön létre. Ma és holnap fontosabb
makroadat nem érkezik idehaza. Az EUR/HUF kurzus ma reggel
305,19-nél jár, a kurzus mozgásában fontos támasz szint a 304,9,
majd ennek átlépése után a 303,3.
A FED ESTI KAMATDÖNTÉSÉT VÁRJÁK A PIACOK - Emelkedéssel
zártak a vezető amerikai részvényindexek, amit támogattak a
vártnál kedvezőbb vállalati gyorsjelentések. Tegnap a bizalmi
indexek is jobban alakultak, Németországban az üzleti bizalmi
index mutatott már a harmadik egymást követő hónapban, míg
az amerikai fogyasztói bizalmi index pedig három gyengébb
hónapot követően mutatott javulást. A Fed este 8-kor publikálja
kamatdöntési közleményét, változatlan monetáris kondíciókat
jelenthetnek be, kiemelten figyeljük az inflációs utalásokat a
közleményben, a jegybanki mérleg leépítése kapcsán nem várunk
most érdemi új információkat. Az EUR/USD kurzus tegnap 1,1715-ig
is felszúrt, két éve nem látott magasságba, ma reggel azonban
ismét az 1,1650-es szint körül mozog. Az olajárak 8 hetes
csúcsszinten járnak, ma az amerikai olajkészlet-adatok további
csökkenését közölhetik.
KEDVEZŐ GDP-ADAT ÉRKEZHET A SZIGETORSZÁGBÓL – A fejlett
gazdaságok közül elsőként Nagy-Britanniában publikálnak GDPadatot a második negyedévre vonatkozóan ma. Az előző héten
közzétett kedvező júniusi kiskereskedelmi adat miatt a szektor
hozzájárulása pozitív lehet, ám az ipar és az építőipar inkább
elvehetett a növekedésből. A negyedév/negyedév alapú
mutatóra vonatkozó várakozások 0,3%-ról szólnak (vs. korábbi
0,2%), amennyiben az adat elmarad a várttól, a font gyengülhet a
főbb devizákkal szemben. A GBP/USD kurzus ma reggel 1,3024-nél
jár ma reggel, kedvezőtlen adat estén 1,2800 felé veheti az irányt.
VÁRT ALATTI PROFIT A DAIMLERNÉL - Éves szinten 6,5%-kal növelte
második negyedéves árbevételét a Daimler. A növekedés
motorját a Mercedes-Benz luxuskategóriás üzletága szolgáltatta,
melynek eladásai 10% feletti ütemben bővültek. EBIT szintjén
azonban már alulmúlta a várakozásokat a vállalat. A
vezérigazgató szerint nehéz időszak elé néz az autóipar. Az egyik
legnagyobb veszélyt a dízelhajtású autók betiltása jelentheti. A
héten napvilágra került kartellgyanúval kapcsolatosan pedig akár
több milliárd eurós nagyságrendű bírság is sújthatja a céget.
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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

-77
0
-125
10
-6

35 286
468
21 430
9 320
6 749

-0,22
0,00
-0,58
0,11
-0,09

5 104
461
62
256
159

* A BUX esetében a forgalom a teljes tőzsdei forgalmat jelenti

Külföldi tőzsdeindexek (előző keresk. napi zárás)
napi változás
záró
Részvényindex
(pont)
(%)
árfolyam
21613,4
100,3
0,5
Dow Jones (DJIA)
2477,1
7,2
0,3
S&P 500
12264,3
55,4
0,5
DAX
20062,6
107,4
0,5
NIKKEI 225 (ma reggel)

Főbb devizapiaci árfolyamok
Devizanem

Ma reggel

Devizanem

Ma reggel

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

305,22
275,22
262,24
71,56

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

1,1638
1,1091
111,90
1,1190

Állampapír-piaci benchmark* hozamok
Lejárat

előző napi
(%)

1 napi
változás

3 hó
1 év
3 év
5 év
10 év

0,06
0,09
0,83
1,82
3,12

0,02
0,00
0,03
0,02
0,05

* 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
TELJESEN ÚJ TECHNOLÓGIÁVAL KÉSZÜL BEROBBANNI A TOYOTA AZ
ELEKTROMOS AUTÓ PIACRA – Egészen 2016-ig a Toyota elsősorban
a hibrid járművek és az üzemanyag cellás járművek fejlesztésére
összpontosította erőforrásait. Azóta azonban egy külön részleget
hozott létre a tisztán elektromos járművek fejlesztése érdekében
és azt a célt tűzte ki maga elé, hogy 2022-re piacra dobja a
teljesen új technológiát tartalmazó, szilárd közegű akkumulátorral
felszerelt elektromos autóit. A szilárd közegű akkumulátornak két
nagy előnye van a jelenleg elterjedt lítium-ionos társaival
szemben. Egyrészt sokkal biztonságosabb, mivel nem tartalmaz
tűzveszélyes folyékony közeget, másrészt pedig néhány perc alatt
feltölthető,
szemben
a
hagyományos
akkumulátorokkal,
melyeknek még gyorstöltés esetén is 20-30 percre van szükségük.
Az új technológia rendkívül ígéretesnek tűnik, azonban még
hosszú az út a piacra vitelig. Az új technológia sikere ugyanis azon
múlik, hogy sikerül-e megoldani a költséghatékony és ez által
versenyképes sorozatgyártást.
Forrás: reuters.com

ENERGIA
ÚJABB ERŐFESZÍTÉSEKET TESZ AZ OPEC, MIKÖZBEN AZ ELEMZŐK
TOVÁBB CSÖKKENTIK VÁRAKOZÁSAIKAT – A szentpétervári OPEC
ülésen az olajkitermelő országok továbbra is elkötelezettségüket
fejezték ki a termelés visszafogása mellett. Szaúd-Arábia
augusztustól 1 millió hordóval vágja vissza olajexportját, miközben
Nigéria is csatlakozott a kitermelés csökkentési vállaláshoz,
miszerint 1,8 millió hordónál nem növeli tovább kitermelését. A
hírre enyhe emelkedésbe kezdett az olajár. Mindeközben a
Goldman Sachs és a Credit Suisse elemzői is lefelé korrigálták az
olajárra vonatkozó hosszú távú várakozásaikat. A Credit Suisse
elemzői pesszimisták az OPEC lépéseinek hatását illetően,
szerintük a kereslet-kínálat egyensúlya 2019. előtt nem fog
helyreállni. A távolabbi kilátások kapcsán sem optimistábbak a
szakértők. A járművek üzemanyag hatékonyságának javulása és
az elektromos közlekedés terjedése következtében, a Goldman
várakozása szerint, a 2011-2016 közötti időszakra jellemző 1,6%-os
olajkereslet bővülés 2017-2022 között 1,2%-ra, 2025-re 0,7%-ra,
2030-ra pedig 0,4%-ra lassul.
Forrás: portfolio.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.

