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NAPI HÍRLEVÉL
Pénz- és tőkepiaci összefoglaló
REKORD ALACSONY KÖLTSÉGŰ A PANDA-KÖTVÉNY KIBOCSÁTÁS –
Barcza György, ÁKK vezérigazgatója szerint a július 24-i héten
kibocsátott Panda-kötvények végleges költsége 0,7%-os éves
kamat alatt van, ez a valaha volt legalacsonyabb szint.
Interjújában kiemelte, hogy 2017 második felében a rövid lejáratú
papírok eladását mérséklik és egyre inkább a hosszabb futamidejű
papírokra koncentrálnak. Ma az MNB tart devizaswap-tendert,
ahol a jegybank a kereskedelmi bankok által felajánlott euróért
cserébe kedvezményesen nyújt forintlikviditást. Az előttünk álló
héten a KSH a kiskereskedelem és az ipari termelés júniusi előzetes
becslését publikálja. Mindkét adat kiemelt figyelmet kaphat, hiszen
a második negyedév gazdasági teljesítményéről adnak
pontosabb képet. AZ EUR/HUF kurzus reggel 304,56-nál jár, a 304,9es támasz szint átlépésével a következő napokban egészen
303,30-ig csökkenhet az árfolyam.
KEDVEZŐ EURÓZÓNA MAKRO ADATOK ÉRKEZHETNEK A NAPOKBAN
– Július 28-án közzétett második negyedéves amerikai GDP-adat
0,1 százalékponttal elmaradt a várttól (2,6%) és az első
negyedéves adatot is 0,2 százalékponttal lefelé korrigálták 1,2%-ra.
Emellett a fogyasztás alapú maginfláció, amit a Fed is kiemelten
figyel, 2015 első negyedéve óta nem látott alacsony ütemben
bővült (0,9% vs. előző negyedév: 1,8%). A felemás amerikai GDPadatot követően ma az eurozónából érkezhet kedvező inflációs
holnap pedig kedvező GDP-adat. Az eurózóna növekedésével
kapcsolatos piaci konszenzus 2,1%, 2% feletti növekedést 2011 első
negyedévében láthattunk utoljára. Az EUR/USD kurzus érdemben
nem tudott az 1,1730-as szint felett zárni, a következő napokban
várakozásunk szerint többször nekifuthat a szintnek.
POZITÍV KILÁTÁSOK A RICHTERNÉL – A cég péntek hajnalban
közzétett féléves gyorsjelentését követően Bogsch Erik, a
gyógyszergyár vezérigazgatója kedvező kilátásokról beszélt a
második félévre vonatkozóan. A pozitív devizahatásoknak
köszönhetően a korábbi 2017-es euróban mért árbevételnövekedési prognózisát 5%-ról 10%-ra emelte, míg működési
profitabilitás tekintetében is a korábbinál magasabb 14%-os
marzsot prognosztizál a vezető.
MÉG MINDIG STABILIZÁLJÁK A WABERER’S-T – Július 21 és 25 között
stabilizációs ügyletek keretében összesen 20 481 db Waberer’s
részvényt vásárolt az Erste Group Bank AG, mint a részvények
kibocsátása során eljáró forgalmazó. A banknak legkésőbb
augusztus 4-ig van lehetősége ilyen jellegű üzletet kötni.
HITELT VETT FEL A DUNA HOUSE – Közel 150 millió Ft-os hitelt
folyósított a Takarékbank a Duna House-nak a folyamatban lévő
Reviczky Liget lakópark kivitelezése kapcsán.
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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

-78
-3
155
-25
-90

35 751
467
22 100
9 500
6 660

-0,22
-0,64
0,71
-0,26
-1,33

3 268
258
72
157
300

* A BUX esetében a forgalom a teljes tőzsdei forgalmat jelenti

Külföldi tőzsdeindexek (előző keresk. napi zárás)
napi változás
záró
Részvényindex
(pont)
(%)
árfolyam
21830,3
33,8
0,2
Dow Jones (DJIA)
2472,1
-3,3
-0,1
S&P 500
12162,7
-49,3
-0,4
DAX
19957,9
-1,9
0,0
NIKKEI 225 (ma reggel)

Főbb devizapiaci árfolyamok
Devizanem

Ma reggel

Devizanem

Ma reggel

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

304,83
268,10
259,61
71,61

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

1,1742
1,1370
110,58
1,1183

Állampapír-piaci benchmark* hozamok
Lejárat

előző napi
(%)

1 napi
változás

3 hó
1 év
3 év
5 év
10 év

0,07
0,11
0,83
1,82
3,11

0,00
0,00
- 0,01
0,00
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
ÉPÍTŐIPAR
MÁR AZ ÉPÍTŐIPARI ALAPANYAG GYÁRTÁS TERÉN IS BEINDULT A
BŐVÍTÉS – Kapacitásbővítéssel reagál a Leier Hungária
építőanyag gyártó vállalat az építőiparban megnövekedett
keresletre.
Az
osztrák
vállalat
13
gyárral
rendelkezik
Magyarországon, ebből hat esetében hajtanak végre
fejlesztéseket. Kapacitásbővítő beruházás valósul meg a Leier
jánossomorjai, mátraderecskei, hajdúszoboszlói, pécsi, devecseri
és győri üzemeiben. A 7,1 milliárd forintos beruházáshoz a Magyar
Állam 1,8 milliárd forinttal járult hozzá.
Forrás: magyarepitok.hu

JÁRMŰIPAR
A PORSCHET IS UTOLÉRTE A DÍZELBOTRÁNY – Az emissziós értékeket
manipuláló szoftverre bukkantak egy hatósági vizsgálat során, a
Porsche egyik legnépszerűbb márkája, a Porsche Cayenne
esetében. A német közlekedési miniszter közleménye szerint
bevonták az érintett jármű típusengedélyét és a visszahívási
kampány teljes költségét a német vállalatnak kell viselnie. Az
érintett járművekből hozzávetőlegesen 22 ezer darab van
forgalomba Európában. A miniszter közleményében jelezte, hogy
nagy a valószínűsége annak, hogy a VW másik típusa, a VW
Touareg is hasonló szoftverrel van ellátva, ezért hamarosan ezen
típus esetében is hatósági vizsgálatokat fognak végezni.
Forrás: europe.autonews.com

JÁRMŰIPAR
ÚJABB JÁRMŰIPARI BESZÁLLÍTÓ BŐVÍT NYÍREGYHÁZÁN – 3,4 milliárd
forintos beruházás keretében bővíti nyíregyházi járműipari
termelőüzemét a német tulajdonú Hübner-H Gumi- és
Műanyagipari Kft. A nyíregyházi fejlesztés 2016-ban indult és
várhatóan 2023-ban fejeződik be. A beruházás magában foglalja
egy 8500 négyzetméter alapterületű csarnok építését és 1,8
milliárd forint összegben világszínvonalú technológiát képviselő
gépek beszerzését. A vállalat 125 új munkahelyet teremt a
beruházással, melyhez a Magyar Állam 844 millió forint
támogatást nyújt.
Forrás: MTI
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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.

