2017. október 13.

NAPI HÍRLEVÉL
Pénz- és tőkepiaci összefoglaló
A CITIGROUP ÉS A JP MORGAN NYITOTTA A HARMADIK
NEGYEDÉVES JELENTÉSI SZEZONT – Az egy részvényre jutó nettó
profitra vonatkozó elemzői várakozásokat mind a két bank
meghaladta. A Citi esetében az intézményi üzletág tudott
érdemben növekedni (+15% éves alapon). Negatívum, hogy
mind a két cégnél csökkent a kötvény, deviza és nyersanyagkereskedés bevétele, mely fő okaként az alacsony volatilitást
jelölték meg. Továbbá 4 éve nem látott mértékben növelték a
hitelkártyák és fogyasztói hitelek céltartalékát. A bankok szerint
nincs gond a fogyasztói hitelekkel, csupán csak az eddigi
időszak volt átlagon felüli, a kereskedők azonban aggódtak, így
a Citi 3,5%-kal, a JP Morgan 1%-kal került lejjebb.
FÓKUSZBAN AZ AMERIKAI INFLÁCIÓS ADATOK - Az EUR/USD kurzus
az 1,1850-es szint körül várja a délután amerikai makroadatokat,
a kiskereskedelmi forgalom és az infláció kedvező számai
támogathatják a dollárt, de a hetet ezzel is gyengüléssel
zárhatja a zöldhasú. Közben arról jelentek meg hírek, hogy az
ECB döntéshozói egyetértenek abban, hogy januártól
alacsonyabb (25-40 mrd EUR) volumen mellett folytatódhatnak
az eszközvásárlások, akár további 9 hónapig.
ZSÁKUTCÁBAN A BREXIT-TÁRGYALÁSOK – Az EU-s főtárgyaló a
Brexit-tárgyalások 5. fordulóját követően úgy nyilatkozott, az
eddig elért eredmények nem elégségesek ahhoz, hogy a
folyamatban való továbblépést javasolja az EU27-ek jövő héten
összeülő állam- és kormányfőinek. Brit tárgyalópartnere, David
Davis ezzel szemben reményének adott hangot, hogy a
tagállamok vezetői zöld jelzést adnak majd a továbblépésre.
ÜLÉSEZETT A VERSENYKÉPESSÉGI TANÁCS - Egyetértettek abban,
hogy itthon javítani kell a munkaerő rendelkezésre állásán és
képzettségén: emelni kell a szakképzés színvonalát is. A
Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumának
első őszi ülésén a december 24.-e munkaszüneti nappá történő
nyilvánításáról is tárgyaltak. A KSH részletes ipari adataiból
kiderült, az exportértékesítések segítették az ágazatot
augusztusban. Varga Mihály, nemzetgazdasági miniszter pedig
beszélt, hogy az emelt nyugdíjat, illetve a prémiumot idén
novemberben kapják meg a nyugdíjasok. Az EUR/HUF kurzus
308,50 körül mozog, szeptember közepe óta nem látott szinten.
FORGALMAZÁSI MEGÁLLAPODÁST KÖTÖTT A RICHTER – A hazai
gyógyszergyártó és a svéd Pharmanest AB bejelentették, hogy a
Richter fogja értékesíteni Európában, Latin-Amerikában és
néhány egyéb országban a Pharmanest SHACT (Short Acting
Lidocaine) technológiáját, ami egy saját fejlesztésű, innovatív
nőgyógyászati felhasználású fájdalomcsillapító készítmény. A
Richter a szerződés aláírásakor mérföldkő kifizetést teljesít, majd
a termék bevezetését követően forgalomhoz kötött mérföldkő
és royalty fizetéseket teljesít.
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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

319
0
80
60
-45

38 772
482
3 100
10 600
6 625

0,83
0,00
2,65
0,57
-0,67

7 965
490
980
429
254

* A BUX esetében a forgalom a teljes tőzsdei forgalmat jelenti

Külföldi tőzsdeindexek (előző keresk. napi zárás)
napi változás
záró
Részvényindex
árfolyam
(pont)
(%)
22841,01
-0,1
-31,9
Dow Jones (DJIA)
2550,93
-4,3
-0,2
S&P 500
12982,9
12,2
0,1
DAX
21155,2
200,5
1,0
NIKKEI 225 (ma reggel)

Főbb devizapiaci árfolyamok
Devizanem

Ma reggel

Devizanem

Ma reggel

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

308,65
267,23
260,64
72,33

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

1,1842
1,1551
112,04
1,1209

Állampapír-piaci benchmark* hozamok
Lejárat

előző napi
(%)

1 napi
változás

3 hó
3 év
5 év
10 év
15 év

-0,03
0,52
1,23
2,61
3,29

0,00
- 0,04
- 0,03
- 0,03
-0,02

* 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
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ÁGAZATI HÍRBLOKK
ICT
JÖVŐ ÉVTŐL VEZETŐ NÉLKÜLI AUTÓK IS KÖZLEKEDHETNEK
KALIFORNIÁBAN – Az új szabályozás nem köti „a gépjármű
vezetőülésén jelenlévő személy kötelező fizikai jelenlétéhez” a
forgalmi engedély kiadását, csupán annyit ír elő, hogy „felügyelni
kell az önálló technológia működését”, vagyis a szabályozás
célja, hogy ne akadályozza fölöslegesen a technológiai fejlődést.
Az autógyártó cégek nagyjából 3 éven belül ígérik az önvezető
autók kereskedelmi forgalmazását. Kalifornia az Egyesült Államok
első olyan állama, ahol engedélyezik az ilyen típusú
gépjárműveket, már 42 vállalatnak van engedélye önvezető
autók tesztelésére. Magyarország sem akar lemaradni az
önvezető autók fejlesztéséért folytatott versenyben, több vállalat
végez már külön engedély birtokában közúti teszteket, és elindult
a zalaegerszegi tesztpálya építése is.
Forrás: piacesprofit.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.

