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NAPI HÍRLEVÉL
Pénz- és tőkepiaci összefoglaló
JÖNNEK AZ AUGUSZTUSI IPAR RÉSZLETEI –Az ipar augusztusban
6,8%-kal bővült éves alapon (tisztított adat), ma teszi közzé a KSH
a részletes eredményeket. Az augusztusi és a júliusi adatokat
valamelyest torzítja, hogy a feldolgozóipari vállalkozások nagy
része a tavalyi évvel ellentétben augusztusról júliusra előrehozta
a nagy nyári leállásokat idén. Az EUR/HUF árfolyam 309,40 körül
mozog ma reggel, a régiós devizákkal párhuzamosan a héten
már 0,8%-ot erősödött a hazai fizetőeszköz az euróval szemben.
ZAJLIK A GONDOLKODÁS AZ OTTHONTEREMTÉSI PROGRAM
HOSSZÚTÁVÚ
KILÁTÁSAIRÓL
Hornung
Ágnes,
a
Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára tegnapi interjújában
többek között arról beszélt, hogy még folynak az egyeztetések
arról, hogy az otthonteremtési program 3 pillére közül melyikre
lehet szükség hosszú távon (CSOK, kedvezményes lakásáfa,
kedvezményes kamatozású hitel).
VÁLTOZATLANUL HAGYTA A MOL HITELMINŐSÍTÉSÉT A MOODY’S –
A lengyel olajipari cég, a PKN Orlen hitelbesorolását javította
eggyel feljebb a Moody’s a magasabb állami tulajdonrész miatt,
míg a MOL-ét változatlanul Baa3-on hagyta. A MOL integrált
üzleti modelljének köszönhetően ellenállóbb az olajpiaci
folyamatok változásával szemben, mint a PKN, aminél
magasabb a finomítói üzletág aránya. A MOL-nak a kitermelési
üzletág magasabb súlya miatt a profitabilitása is magasabb.
A FED JEGYZŐKÖNYV NEM VOLT MEGGYŐZŐ - Az euró két hete
nem látott erő szinteken mozog a zöldhasúval szemben, a
befektetők úgy tűnik, bíznak a spanyol helyzet rendeződésében.
A spanyol kormány a katalán függetlenség kérdésében
egyértelmű választ vár a tartomány vezetői részéről a következő
napokban. A Fed szeptemberi kamatdöntési jegyzőkönyve sok
újdonságot nem tartalmazott, míg döntéshozók többsége szerint
idén megléphetik az újabb kamatemelést, többen az inflációhoz
köthető
bizonytalanságot
is
kiemelték.
Ma
a
banki
gyorsjelentések lesznek fókuszban a tengerentúlon, a dollár
gyengülését a holnapi makroadatok (kiskereskedelem, infláció)
fordíthatják meg. A Bloomberg tegnap arról írt, hogy az amerikai
elnök a héten találkozik John Taylor akadémikussal, aki a Fedelnök jelöltek listáján szerepel.
ÁLLAMI SZEREP A KÍNAI TECHCÉGEKBEN? – A kínai kormány
szeretné azt elérni, hogy a nagyobb technológiai cégekben
(Alibaba, Tencent, Baidu) 1%-os tulajdonrészt kapjon, és
nagyobb kontrollja legyen a vállalati döntésekben. A szabályzók
aggódnak a magáncégek egyre nagyobb befolyása miatt. A
befektetők neveznék ki az állami tisztségviselőt a cég
vezetőségébe, és beleszólásuk lenne a kinevezett személy
munkavégzésébe.
MEGREKEDHETTEK A BREXIT-TÁRGYALÁSOK – A tárgyalások 5.
fordulója zajlott a héten, ma dél körül mindkét főtárgyaló
sajtótájékoztatót tart. Piaci vélemények szerint nem történt
előrelépés.
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

421
2
14
160
88

38 453
482
3 020
10 540
6 670

1,11
0,42
0,47
1,54
1,34

8 390
760
975
682
183

* A BUX esetében a forgalom a teljes tőzsdei forgalmat jelenti

Külföldi tőzsdeindexek (előző keresk. napi zárás)
napi változás
záró
Részvényindex
árfolyam
(pont)
(%)
22872,89
0,2
42,2
Dow Jones (DJIA)
2555,24
4,6
0,2
S&P 500
12970,7
21,4
0,2
DAX
20954,7
73,5
0,4
NIKKEI 225 (ma reggel)

Főbb devizapiaci árfolyamok
Devizanem

Ma reggel

Devizanem

Ma reggel

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

309,42
268,22
260,72
72,41

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

1,1868
1,1536
112,28
1,1159

Állampapír-piaci benchmark* hozamok
Lejárat

előző napi
(%)

1 napi
változás

3 hó
3 év
5 év
10 év
15 év

-0,03
0,56
1,26
2,64
3,31

0,00
- 0,02
- 0,05
- 0,09
-0,03

* 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
0,90
MNB
0,90
1,0-1,25
Fed
1-1,25
0,00
EKB
0,00

MKB Bank Napi Hírlevél

ÁGAZATI HÍRBLOKK
LOGISZTIKA
150-200 MILLIÁRDBÓL ÉPÍTÜNK IPARI PARKOKAT 2020-IG - A
kormány
elindította
Európa
legnagyobb,
ipari
parkok
fejlesztésével foglalkozó beruházás sorozatát. Ennek az első két
állomása az 5 Mrd Ft-ból épülő pátyi (75%-ban piaci hitelből
megvalósított) és a 17 Mrd Ft-os hatvani beruházás. Mindkét
fejlesztés állami fedezetű, de piaci alapú. A Modern városok
programban 13 megyei jogú városban összesen 44 Mrd Ft
értekben építenek majd ipari parkokat. A program jelentősége,
hogy enyhíti az ország különböző részei közötti fejlettségi
különbségeket is. 2020-ig 150-200 Mrd Ft-ot fordítanak az
iparipark-hálózat kiépítésére, a létrejövő létesítmények pedig a
legkomolyabb igényeket támasztó cégeknek is megfelelnek
majd.
Forrás: magyaridok.hu
JÁRMŰIPAR
KVÓTA HELYETT POZITÍV ÖSZTÖNZŐT KAPHATNAK AZ ELEKTROMOS
JÁRMŰGYÁRTÓK – A korábbi tervek szerint az EU kvótákat írt volna
elő az autógyártóknak az értékesített elektromos autók
részarányára vonatkozóan. Kína is ezt a modellt követi, Kínában
10%-os részarányt kell teljesítenie az autógyártóknak 2019-re. Az
autógyártók tiltakozásának hatására azonban kaliforniai mintára
a kvóta helyett a karbon támogatás eszközét fogják várhatóan
alkalmazni az EU-ban az elektromos autók elterjedésének
ösztönzésére. Az Európai Bizottság november 8-án terjeszti elő azt
a
javaslatot,
ami
a
karbon
támogatás
mellett
a
személygépjárművekre és kishaszon gépjárművekre vonatkozó,
2020 utáni szén-dioxid kibocsátási követelmény értékeket is
tartalmazza.
Forrás: reuters.com
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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.

