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NAPI HÍRLEVÉL
Pénz- és tőkepiaci összefoglaló
2020-IG FENNMARADHAT A JELENLEGI ALAPKAMAT – Nagy
Márton, az MNB alelnöke pénteken egy interjúban arról beszélt,
hogy 2020-ig biztosan fennmarad a jelenlegi alapkamat, és 2019
elejéig a nulla közeli 3 havi BUBOR is. Az előrevetített, tartósan
alacsony hazai kamatkörnyezetben kedvező konstrukciók
mellett juthat hitelhez a vállalati és a lakossági szegmens is. Nagy
Márton arról is beszélt, hogy a jegybank azt szeretné elérni, hogy
az új kihelyezésű hitelek esetében a fix kamatozású hitelek
aránya a mostani 37%-ról 80%-ra nőjön. Palotai Dániel, az MNB
ügyvezető igazgatója arról beszélt, hogy az MNB olyan célzott,
nem-konvencionális eszközön dolgozik, amivel a hozamgörbe
hosszabb oldala is mérséklődhet. Holnap a KSH az építőipar
augusztusi számait publikálja. Az EUR/HUF kurzus 308,30 körül
mozog ma reggel.
1,18 KÖRÜL AZ EUR/USD KURZUS – Kisebb, 0,2%-os euró
gyengülést láthatunk a pénteki szintekhez képest. Katalóniában
hétfő reggel publikálták a spanyol kormánynak írt választ, ebben
a katalán elnök jelezte, a katalán parlamentnek lenne
felhatalmazása a függetlenség kinyilvánítására, de egyúttal
felfüggesztette a függetlenségi törekvéseket és párbeszédet
szorgalmaz a spanyol vezetéssel. Ausztriában az előzetes
eredmények szerint az Osztrák Néppárt (ÖVP) végzett az élen
(31,6%), a legvalószínűbb forgatókönyv a szélsőjobboldali
szabadságpárttal alakított kormánykoalíció lehet. A német alsószászországi tartományi választásokon a szociáldemokraták
lettek a befutók.
A dollár erősödését a várttól elmaradó szeptemberi inflációs
adat (2,2% vs. várt: 2,3% év/év) fogta vissza. A hurrikánszezon
miatt megemelkedtek a benzinárak és részben ennek
köszönhetően az inflációs mutató 2% fölé került szeptemberben,
az elmúlt 5 hónapban először. Az EUR/USD árfolyam a következő
napokban is az 1,18-as szint körül ingadozhat.
KÍNA IS FÓKUSZBAN LESZ A HÉTEN – A kínai fogyasztói árak
visszafogott szeptemberi emelkedéséről jelentek meg friss
adatok, azonban a kínai termelői árak április óta nem látott
bővülést mutattak, a megugró nyersanyagárak mellett. A hét
második felében a harmadik negyedéves GDP-adatot
ismertetik, emellett szerdán kezdetét veszi az ötévente
megrendezésre kerülő 19. Kínai Pártkongresszus, amely
meghatározó a kínai gazdaságpolitika jövőjét illetően is.
5 ÉV NEM LÁTOTT INFLÁCIÓS ADAT ÉRKEZHET NAGYBRITANNIÁBÓL –Theresa May brit miniszterelnök ma Brüsszelbe
utazik, ahol az Európai Bizottság elnökével és az EU Brexit-ügyi
főtárgyalójával is találkozik. Az október 20-i EU-csúcson a brit
kilépés körüli kérdéseket vitatják meg, emellett érdemes a
makroadatokat is figyelni, kedden 5 éve nem látott magas
inflációs adatot publikálhatnak, ami erősítheti a novemberi
kamatemelési várakozásokat is.
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

123
0
72
-25
-100

38 895
482
3 172
10 575
6 525

0,32
0,00
2,32
-0,24
-1,51

5 593
320
1 132
422
290

* A BUX esetében a forgalom a teljes tőzsdei forgalmat jelenti

Külföldi tőzsdeindexek (előző keresk. napi zárás)
napi változás
záró
Részvényindex
árfolyam
(pont)
(%)
22871,72
0,1
30,7
Dow Jones (DJIA)
2553,17
2,2
0,1
S&P 500
12991,9
9,0
0,1
DAX
21256,0
100,8
0,5
NIKKEI 225 (ma reggel)

Főbb devizapiaci árfolyamok
Devizanem

Ma reggel

Devizanem

Ma reggel

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

308,27
267,85
261,42
72,54

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

1,1792
1,1510
111,82
1,1262

Állampapír-piaci benchmark* hozamok
Lejárat

előző napi
(%)

1 napi
változás

3 hó
3 év
5 év
10 év
15 év

-0,03
0,49
1,20
2,56
3,27

0,00
- 0,03
- 0,03
- 0,05
-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

INDUL AZ IPAR 4.0 MINTAGYÁR PROJEKT – A Nemzetgazdasági
Minisztérium, valamint az IVSZ-IFKA konzorcium az Ipar 4.0
Mintagyárak projekt indulását jelentette be, mivel idén januárban
közzétett GINOP-1.1.3-16-2017-00001 pályázaton nyert, melynek
célja, hogy Ipar 4.0 mintaalkalmazások kialakításával segítse a
termelő kkv-k digitális és automatizációs fejlesztéseinek
élénkítését. A projekt keretösszege 2,35 Mrd Ft. A tervek szerint
2019 decemberéig tartó program keretében ún. Ipar 4.0
Mintagyárak jöhetnek létre, valamint létrehoznak egy Ipar 4.0
Technológiai Központot is.
Forrás: ivsz.hu
MEZŐGAZDASÁG
LEÁLLÍTOTTA AZ EU A BAYER-MONSANTO FÚZIÓ JÓVÁHAGYÁSI
PROCEDÚRÁJÁT – Október elején az Európai Unió leállította a
jóváhagyási procedúrát a tavaly bejelentett giga-fúziónál, mert a
felek nem válaszoltak időben a bizottság által megfogalmazott
kérdésekre. Az eset hasonló, mint a glifozát gyomirtó szer EU-s
engedélyének hosszabbítási ügye, ugyanis ott is a Monsanto
lobbistái nem jelentek meg válaszokkal az EU illetékes bizottságai
előtt. A fúzióval a világ legnagyobb integrált növényvédőszer és
vetőmag előállító vállalata keletkezne, így sok részpiacon kell
vizsgálni, hogy nem jön-e létre olyan piaci koncentráció és
befolyás, amely a termelők és fogyasztók kárára lenne.
Forrás: agrarszektor.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.

