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NAPI HÍRLEVÉL
Pénz- és tőkepiaci összefoglaló
TOVÁBB NŐTT A HAZAI BANKRENDSZER FORINTLIKVIDITÁSA – Az BÉT „blue chip” részvények (előző keresk. nap, zárás)
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MNB tegnap forintlikviditást nyújtó devizaswap-tendert tartott,
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bankoknak. A tenderek hatására 1260 Mrd Ft-ra emelkedett az
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MNB devizaswap-állománya. Tegnap a KSH a külkereskedelmi MOL
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mérleg augusztusi alakulását tette közzé (előzetes becslés): az OTP
65
0,63
182
10 370
-97
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export euróban számított értéke 10%-kal, míg az import 13%-kal Richter
* A BUX esetében a forgalom a teljes tőzsdei forgalmat jelenti
bővült éves alapon. Ma a KSH az infláció szeptemberi alakulását
teszi közzé, véleményünk szerint szeptemberben már nem
emelkedtek az augusztusinál gyorsabban az árak, részben a
korábbi hónapokhoz képest magasabb bázis miatt. Az EUR/HUF Külföldi tőzsdeindexek (előző keresk. napi zárás)
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árfolyam ma reggel 311,90-nél jár.
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TERJESZKEDNE A WABERER’S – Az idén megvásárolt lengyel Link
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nevű fuvarozócég mellett további felvásárlásokat is tervez a S&P 500
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Waberer’s. A vezérigazgató elmondta, hogy Csehországban és DAX
12976,4
20,5
0,2
20818,5
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Szlovákiában keres akvizíciós célpontokat a vállalat, amivel NIKKEI 225 (ma reggel)
logisztikai üzletágának súlyát növelné a bevételeken belül.
A VISELKEDÉSI KÖZGAZDASÁGTAN KÉPVISELŐJE KAPTA AZ IDEI Főbb devizapiaci árfolyamok
NOBEL-DÍJAT - Richard Thaler amerikai közgazdász kapta az idei
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közgazdasági Nobel-díjat. Fő kutatási területe a viselkedési
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vizsgálata. Szerinte a viselkedési közgazdaságtan legfontosabb PLN/HUF
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tétele, hogy a gazdasági szereplők emberek és a gazdasági
modelleknek ezt figyelembe kell venniük.
Állampapír-piaci benchmark* hozamok
KEVÉS ADATKÖZLÉS MELLETT A SPANYOL ESEMÉNYEK LESZNEK
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FÓKUSZBAN – Az EUR/USD kurzus 1,1765 körül mozog ma reggel, az
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euró kisebb erősödését támogatta egy héjább ECB jegybankári
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komment is. A Fed szerda esti kamatdöntési jegyzőkönyve és a
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hamarosan érkező amerikai banki gyorsjelentések előtt ma a
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spanyol események is fókuszban lehetnek, magyar idő szerint 6
3,34
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órakor tart beszédet a katalán elnök a régiós parlamentben.
Az ECB hétfői közlése szerint az eurózóna bankjai meg tudnak * Indikatív hozam: az elsődleges piaci forgalmazók vételi/eladási
birkózni egy esetleges megugró, magasabb kamatkörnyezettel is, hozamai alapján számolt középérték, amelyen ügylet nem köthető
az ebben a stressz tesztben vizsgált 111 bank többségénél a nettó
Jegybanki irányadó kamatok (%)
kamatbevételek növekednének a következő 3 évben.
jelenlegi MKB prognózis
VÁLTOZATLAN FELTÉTELEKET KÉRNEK A BRITEK AZ ÁTMENETI Jegybank
2017 vége
kamat
IDŐSZAKBAN - Tegnap a Brexit-tárgyalások ötödik fordulója
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kezdődött. Theresa May, brit miniszterelnök hétfőn arról beszélt,
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hogy egy „egyedülálló és ambiciózus” gazdasági partnerség
kialakítása a cél brit részről. Kiemelte, az uniós költségvetéshozzájárulásának összegéről egyezmény akkor születhet, ha a
jövőbeni kapcsolatok körüli bizonytalanság enyhül. A brit kormány
tegnap két tervezetet is közzétett a jövőbeli kereskedelmi
kapcsolatok és vámok alakulása kapcsán, mely szerint a mostani
gazdasági feltételek kialakítását szeretnék a 2019. márciusi
kilépést követő átmeneti időszakban is.
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ÁGAZATI HÍRBLOKK
ICT
5 MILLIÁRD FORINTOT OSZTANAK SZÉT DIGITÁLIS FEJLESZTÉSRE Deutsch Tamás bejelentette, hogy az ősszel létrejövő Digitális jólét
program pontok országos hálózatának bővítésére 5 Mrd Ft áll
rendelkezésre. A fejlesztési programok azt a célt is szolgálják, hogy
Magyarországon
minden
ember
rendelkezzen
digitális
kompetenciákkal. Összesen 1500 program pont infrastrukturális
fejlesztése valósul meg a következő egy évben, a 21. század
követelményeinek megfelelő sávszélesség, wifi kiépítésére, és
felszerelésére kerül sor, és továbbképzik az ott dolgozó
mentorokat is.
Forrás: portfolio.hu
MEZŐGAZDASÁG
HA NEM HOSSZABBÍTJÁK A GLIFOZÁT EU-S ENGEDÉLYÉT, A
GAZDÁLKODÓK JÁRNAK ROSSZUL
- A mezőgazdasági
vegyszergyártók és gazdálkodók aggódva figyelik, hogy lehet
nem lesz meg az EU-ban a többség a glifozát alapú gyomirtók év
végén lejáró engedélyének hosszabbításához. A gyomirtó szer
betiltása a Monsanto esetében várhatóan 100 millió USD profit
kieséssel járna csupán, ugyanis Észak- és Dél-Amerika, mint fő
piac megmaradna. A 17 éve lejárt szabadalom miatt a generikus
kínai glifozát gyártókat érintené érzékenyen az európai piacuk
elvesztése. Egy esetleges teljes tiltás (engedély hosszabbításának
hiánya) a BASF számára például még kedvező is lehet, ugyanis a
drágább, és kevésbé hatékony növényvédő szerekre kellene
átérniük a gazdálkodóknak. A borászatoknál, meredekebb dűlők
esetén még gépekkel sem feltétlen lehetne pótolni a hatékony
növényvédő szert, így a mezőgazdaságban eltérő mértékben, de
akár jelentős többlet költségeket okozna a glifozát nélküli élet.
Forrás: Handelsblatt Global
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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.

