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Pénz- és tőkepiaci összefoglaló
MUNKAHELYTEREMTŐ PROGRAM INDUL KKV-KNAK – Júniusban
4,3%-ra mérséklődött a munkanélküliségi ráta idehaza. Augusztus
1-jétől 10 Mrd Ft összegű munkahelyteremtő pályázat nyílik KKV-k
részére. Az NGM becslése szerint a támogatással 1100-1200 kkv-nál
több mint 5 ezer új munkahely jöhet létre. Ma az első féléves
lakásépítési eredményekről közöl adatot a KSH. A forint az euróval
szemben tegnap tavaly november óta nem látott erős szinteken
mozgott, am reggel a kurzus az EUR/HUF kurzus 305,46-nál jár.
EGY JÓ AMERIKAI GDP-ADAT TÁMOGATHATJA A DOLLÁRT – Délelőtt
az eurózónában is fontos adatok jönnek (spanyol GDP, német
inflációs becslés), de a befektetők leginkább az amerikai második
negyedéves GDP-növekedés első becslésére figyelnek. A
Bloomberg elemzői konszenzusa 2,7%-os évesített negyedéves
növekedésről szól, ami már az elmúlt 2 év növekedésének átlaga
(2%) feletti bővülés lehet. A várakozások szerint a lakossági
fogyasztás nagyobb mértékben élénkülhetett, ugyanakkor az
inflációs részadat további mérséklődést mutathatott. Az EUR/USD
kurzus a tegnapi 2,5 éves csúcsszinthez képest 0,4%-kal lejjebb, 1,17
körül jár.
NYOMÁS ALATT A SVÁJCI FRANK – Az EUR/CHF kurzus immár
negyedik napja emelkedik, az ázsiai kereskedés ideje alatt 1,1364ig is felszúrt, ezen szinten utoljára 2015 januárjában járt, amikor a
svájci jegybank eltörölte az árfolyamküszöböt. A svájci jegybank
(SNB) elnöke egy eheti korábbi lapinterjúban túlértékelt frankról
beszélt, de előtérbe került az ECB és az SNB eltérő monetáris
politikája is, míg az ECB semleges irányba mozdulhat el, a svájci
jegybank várhatóan hosszabb ideig fenntartja laza monetáris
politikáját.
KEDVEZŐ EREDMÉNY A RICHTERTŐL – 2017 második negyedévre
vonatkozó jelentésből kiderül, hogy az árbevétel 16,5%-kal tudott
növekedni, melynek motorja a FÁK, az USA és az EU15 értékesítése
volt. A hazai forgalom enyhén, 0,9%-kal emelkedett az első
félévben: a magas hozzáadott értékű készítmények értékesítése
volt meghatározó. A bruttó fedezeti szint a negyedévben 58% volt,
míg az első hat hónapban a menedzsment várakozásával
megegyezően 56,8%. Mindezt úgy sikerült elérni, hogy a költségek
növekedtek. A társaság nettó profitja azonban közel 50%-kal
csökkent 2016 második negyedévéhez képest, mivel a pénzügyi
soron több mint 8 Mrd Ft-os veszteséget realizált.
EGY PILLANATRA JEFF BEZOS VOLT A VILÁG LEGGAZDAGABB
EMBERE – Az Amazon árfolyama tegnap nap elején még
emelkedett, így pár óráig az alapítója birtokolta a világ
leggazdagabb embere címet, majd a nap végére elfáradt az
árfolyam. Piac után jelentett a cég, belföldi értékesítése 27%, a
nemzetközi 17%-kal nőtt, de a következő negyedévre vonatkozó
előrejelzése várt alattira sikerült (üzemi eredmény várakozás: -400
és +376 millió dollár között, szemben az elemzői 950 milliós
konszenzussal), így a piac utáni kereskedésben pár százalékot
veszített értékéből az árfolyam.
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

264
3
145
77
69

35 829
470
21 945
9 525
6 750

0,74
0,64
0,67
0,81
1,03

3 766
482
42
145
244

* A BUX esetében a forgalom a teljes tőzsdei forgalmat jelenti

Külföldi tőzsdeindexek (előző keresk. napi zárás)
napi változás
záró
Részvényindex
(pont)
(%)
árfolyam
21796,6
85,5
0,4
Dow Jones (DJIA)
2475,4
-2,4
-0,1
S&P 500
12212,0
-93,1
-0,8
DAX
19949,2
-130,5
-0,6
NIKKEI 225 (ma reggel)

Főbb devizapiaci árfolyamok
Devizanem

Ma reggel

Devizanem

Ma reggel

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

305,45
269,97
261,09
71,91

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

1,1699
1,1313
110,91
1,1186

Állampapír-piaci benchmark* hozamok
Lejárat

előző napi
(%)

1 napi
változás

3 hó
1 év
3 év
5 év
10 év

0,07
0,09
0,83
1,81
3,11

0,00
0,01
- 0,01
- 0,01
0,01

* 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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JÁRMŰIPAR
ÉLRE TÖR KÍNA AZ ELEKTROMOS JÁRMŰVEK TERÉN – Kína mind a
kínálat, mind pedig a kereslet terén az élre tört az elektromos
autózásban. 2016-ban már a világ elektromos autó gyártásának
43%-át adta a 2015-ös 40%-ot követően. Az elektromos járművek
gyártói mellett az akkumulátor gyártók is dominánsak a
világpiacon. A kínai vállalatok által gyártott lítium-ion
akkumulátorok teszik ki hozzávetőlegesen a globális kínálat 25%át. A dinamikus kereslet növekedésre a járműgyártók a
termékpaletta kiterjesztésével reagálnak. 2016-ban 25 új modellt
mutattak be a fogyasztóknak, így a kínai vevők már körülbelül 75
modell közül választhatnak, amely szám magasabb, mint a világ
bármely más országában. A használatban lévő elektromos autók
darabszáma terén is átvette Kína a vezetést az Egyesült
Államoktól 2016-ban. A penetrációs szint azonban még
meglehetősen alacsony 1,4% körüli szinten mozog. Az elektromos
autók gyorsuló terjedése jelentős részben az állami ösztönzőknek
tudható be. Kínában az elektromos autók vételárának átlagosan
23%-át kapják vissza a vevők valamilyen támogatás formájában.
Forrás: mckinsey.com

MEZŐGAZDASÁG
JÖNNEK AZ ÖNVEZETŐ TRAKTOROK – A Technavio technológiai
tanácsadó vállalat jelentése szerint átlagosan évi 58%-os
növekedést produkálhat az önvezető traktorok terjedése
Európában 2021-ig. Az önvezető traktorok terjedését a jelenlegi
munkaerőhiány gyorsíthatja fel a tanácsadó vállalat víziója
szerint. Az önvezető traktorok fejlesztésében élen járó vállalatok
az AGCO Csoport, a Kinze, a New Holland és a Yanmar, így
előreláthatólag ők lesznek a jövő önvezető traktorgyártásának
főszereplői. A humán erőforrás költség kiváltása mellett a gépek
előnye az ember vezette munkagépekkel szemben, hogy
megoldottá válik az éjszakai, hétvégi, illetve 0-24 órás
munkavégzés is. Az új gépek alkalmazásával már csak kis
létszámú, távfelügyeletet biztosító csapatra lesz szükség, ami
lényegesen csökkenteni fogja a működési költségeket.
Forrás: agrarszektor.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.

