2017. október 9.

NAPI HÍRLEVÉL
Pénz- és tőkepiaci összefoglaló
KEDDEN JÖN A HAZAI INFLÁCIÓS ADAT – Ma az augusztusi BÉT „blue chip” részvények (előző keresk. nap, zárás)
napi változás
forgalom
záró
külkereskedelmi forgalom előzetesét ismerteti a Központi Részvény
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(Ezer darab)
árfolyam
Statisztikai Hivatal, de az előttünk álló napok legfontosabb hazai
65
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3 718
BUX*
37 942
adatközlése a keddi inflációs adat lesz. A piaci konszenzus szerint Mtelekom
0,00
0
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482
szeptemberben 2,7%-kal emelkedhettek az árak éves szinten, mi MOL
-18
-0,60
854
2 962
65
0,63
442
10 305
az augusztusival megegyező, 2,6%-os bővüléssel kalkulálunk, OTP
34
0,51
206
Richter
6
725
részben a korábbi hónapokhoz képest magasabb bázis, részben a
* A BUX esetében a forgalom a teljes tőzsdei forgalmat jelenti
továbbra is visszafogott importált infláció miatt. Az EUR/HUF
árfolyam 312,10 körül indítja a hetet.
ÚJABB BERUHÁZÁS A MASTERPLASTNÁL – A Társaság sikeresen
Külföldi tőzsdeindexek (előző keresk. napi zárás)
lezárta 2015-ben Szerbiában indított fejlesztését, aminek
napi változás
záró
Részvényindex
keretében az összesen 8,4 millió eurós beruházással jelentősen
árfolyam
(pont)
(%)
megnövelte üvegszövet-gyártási kapacitását. A menedzsment Dow Jones (DJIA)
22773,67
0,0
-1,7
2549,33
úgy döntött, hogy újabb 6,7 millió eurós beruházás során speciális S&P 500
-2,7
-0,1
12955,9
-12,1
-0,1
tovább-feldolgozó gépeket is beszerez, amivel a mennyiségi DAX
zárva
zárva
zárva
NIKKEI
225
(ma
reggel)
bővülés mellett magasabb minőségű termékek előállítására is
lehetősége lesz. A beruházás a tervek szerint 2018-ban lezárul. A
Masterplast a projekt értékének 35%-ra nyert el vissza nem Főbb devizapiaci árfolyamok
térítendő támogatást.
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KIVÁRÁSSAL INDUL A HÉT – A német ipar 6 éve nem látott
312,11
EUR/USD
1,1735
EUR/HUF
augusztusi bővüléséről (4,7% vs. várt: 2,9%) jelentek meg friss CHF/HUF
271,96
EUR/CHF
1,1476
265,96
USD/JPY
112,60
adatok, ami Európa legnagyobb gazdaságának harmadik USD/HUF
72,41
GBP/EUR
1,1174
PLN/HUF
negyedéves növekedése tekintetében jó hír. Ma kevés
makroadat várható, az eurózónában az októberi befektetői
bizalmi indexet publikálják, a fontosabb amerikai adatközlések a
Állampapír-piaci benchmark* hozamok
hét második felében várhatók. Pénteken vegyes munkaerő-piaci
előző napi
1 napi
Lejárat
adatokat közöltek, a hurrikánok hatása a vártnál jobban vetette
(%)
változás
vissza a foglalkoztatottságot, szeptemberben 7 év után először
-0,03
0,00
3 hó
csökkenésről adtak hírt. Emellett azonban a munkanélküliség
0,57
0,02
3 év
4,2%-ra, 2001 eleje óta nem látott alacsony szintre süllyedt, az
1,29
0,03
5 év
2,70
0,04
átlagos órabérek 0,5%-os havi emelkedése mellett az éves szintű
10 év
3,30
0,05
15
év
növekedés 2,9%-ot tett ki, ami idei csúcsot jelent. A béradatokra
látott kisebb pénteki dollárerősödés az észak-koreai geopolitikai * Indikatív hozam: az elsődleges piaci forgalmazók vételi/eladási
kockázatokkal kapcsolatos orosz hírekre megtorpant, az EUR/USD hozamai alapján számolt középérték, amelyen ügylet nem köthető
kurzus 1,1735 körül mozog ma reggel.
ÁZSIÁBAN KÍNA FELÜLTELJESÍT, NYOMÁS ALATT A TÖRÖK LÍRA – A
kínai befektetők egy hét után tértek vissza, a frissen közölt és a
várttól elmaradó kínai szolgáltatóipari adatok ellenére a zöld
tartományban mozognak a kínai részvényindexek. Több régiós
piac ünnepnap miatt zárva tartott ma (Japán, Dél-Korea, Tajvan).
Az ázsiai kereskedés ideje alatt igen volatilisen mozgott a török líra
árfolyama a dollárral szemben (kezdeti 4%-os gyengülés után
2,5%-kal mozog gyengébb szinteken a pénteki záráshoz képest),
miután a múlt héten fokozódó USA-török diplomácia vita után
mindkét ország felfüggesztette vízumkiadását.
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ÁGAZATI HÍRBLOKK
ENERGIA
ELKEZDŐDÖTT A
MEGTÁRGYALÁSA

2021 UTÁNI GÁZSZERZŐDÉS FELTÉTELEINEK
– Szijjártó Péter az orosz fővárosban tett

kétnapos látogatatása során Alekszej Millerrel, a Gazprom
vezérigazgatójával, Alekszandr Novak energetikai miniszterrel,
Alekszej Lihacsovval, a Roszatom vezérigazgatójával és Gyenisz
Manturov ipari és kereskedelmi miniszterrel találkozott. A
találkozónak többek között témája volt a Török Áramlat
gázvezeték Közép-Európába történő meghosszabbítása, valamint
a 2021-ben lejáró hosszú távú gázszerződés kiváltása. A
nyilatkozatok szerint a déli gázfolyosó terve menetrend szerint
halad, a szükséges infrastruktúra fejlesztések elvégzésével, 2019
végére 6 milliárd köbméternyi orosz eredetű földgáz fog
megjelenni a magyar-szerb határon. A nyilatkozatokból az is
kiolvasható, hogy megkezdődtek a tárgyalások a Gazprommal a
2021 utáni magyar-orosz gázszerződés részleteiről.
Forrás: MTI
LOGISZTIKA
DRÁGUL AZ ÁRUSZÁLLÍTÁS - A jövő évtől magasabb szolgáltatási
díjakkal dolgozik a Rail Cargo Hungaria, mivel a gazdasági
növekedéssel megugrott a fuvarozási igény. Ezáltal emelési
kényszerbe kerülhetett a többi vasúti és közúti árufuvarozó is,
viszont tevékenység hatékonysága sok helyen romlott. A válság
alatt csökkentek a fuvarozási igények, miközben új piaci szereplők
jelentek meg, így a fuvardíjak folyamatosan mérséklődtek, de a
fejlesztésre nem igen fordítottak erőforrásokat, ami rontotta a
versenyképességüket. További probléma, hogy a hazai vasúti
pályák állapota és egyes határátmenetek lassú átjárhatósága
miatt ugyanaz a feladat fajlagosan több eszközzel teljesíthető.
Forrás: vg.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.

