2017. október 17.

NAPI HÍRLEVÉL
Pénz- és tőkepiaci összefoglaló
KEDVEZŐ ÉPÍTŐIPARI ADAT JÖHET MA - Tegnap az MNB 1 és 3 BÉT „blue chip” részvények (előző keresk. nap, zárás)
napi változás
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követően a bankrendszeri többletlikviditás 1276 Mrd Ft-ra
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emelkedett. Az ÁKK közleménye szerint az év első 9 hónapjában BUX*
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526
Mtelekom
480
a forint lakossági állampapírok állománya 1445 Mrd Ft-tal nőtt, MOL
14
0,44
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3 186
ami kétszerese az egész évre tervezett növekménynek, a OTP
80
0,76
326
10 655
36
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126
központi költségvetés deviza részaránya 23%-ra süllyedt Richter
6 561
szeptember végére. Ma az építőipar augusztusi eredményét * A BUX esetében a forgalom a teljes tőzsdei forgalmat jelenti
publikálja a KSH, az adat kapcsán pozitívak a várakozásaink. Az
EUR/HUF kurzus ma reggel a 308-as szint körül mozog.
JELENTŐS HITELT VETT FEL A DIGI - 200 millió eurós hitelt vett fel a Külföldi tőzsdeindexek (előző keresk. napi zárás)
napi változás
Digi, melyből 140 millió eurót az Invitel magyarországi lakossági
záró
Részvényindex
árfolyam
és vállalati üzletágának megvásárlására fordít, míg további 60
(pont)
(%)
22956,96
0,4
85,2
millió euróból egyéb vállalati célokra kíván költeni. Az áthidaló Dow Jones (DJIA)
2557,64
4,5
0,2
kölcsön lejárata 12 hónap, ami további 6 és 12 hónappal S&P 500
13003,7
11,8
0,1
DAX
meghosszabbítható.
21333,1
77,6
0,4
NIKKEI 225 (ma reggel)
SZŰK SÁVBAN MOZOG A DOLLÁR – A dollár jól tartja magát az
euróval és a jennel szemben is. Az amerikai részvénypiacokon új
csúcsok dőltek hétfőn, a vártál kedvezőbben alakult a New Főbb devizapiaci árfolyamok
York-i
régiós
feldolgozóipari
adat,
de
az
amerikai Devizanem Ma reggel
Devizanem
Ma reggel
kötvényhozamokat a Fed-elnök kinevezéssel kapcsolatos
308,04
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várakozások mozdították felfelé a kéthetes mélypontról. A
267,53
EUR/CHF
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Bloomberg arról cikkezett, hogy John Taylor akadémikus lehet a
261,64
USD/JPY
112,16
USD/HUF
72,82
GBP/EUR
1,1258
befutó az amerikai elnöknél, ez pedig szigorúbb monetáris
PLN/HUF
politikát vetít előre. A német 10 éves kötvényhozamok
ugyanakkor egy hónapja nem látott mélypontra süllyedtek
Állampapír-piaci benchmark* hozamok
(0,37%), miután erősödtek azok a várakozások, hogy október 26előző napi
1 napi
án az ECB kamatdöntő ülésén a kötvényvásárlások 2018-as
Lejárat
(%)
változás
alacsonyabb volumenű kiterjesztését jelentik be. Az ECB
-0,04
- 0,01
3 hó
elnökének szerdai beszédét várják a befektetők, de a spanyol és
0,48
- 0,01
3 év
észak-koreai helyzet is fókuszban marad.
1,18
- 0,02
5 év
NAGYOBB MOZGÁSOK A FONTBAN JÖHETNEK MA – 3%-os brit
2,54
- 0,02
10 év
3,25
-0,02
inflációt közölhetnek szeptemberre (jegybanki cél 2%), ami 2012.
15 év
április óta nem látott növekedést jelentene. Míg az elmúlt * Indikatív hozam: az elsődleges piaci forgalmazók vételi/eladási
napokban a Brexit tárgyalások megrekedéséről szóltak inkább a hozamai alapján számolt középérték, amelyen ügylet nem köthető
hírek, a brit miniszterelnök és az Európai Bizottság elnöke a
tegnapi egyeztetések után azt hangsúlyozta, a következő Jegybanki irányadó kamatok (%)
hónapokban fel kell gyorsítani a brexit tárgyalásokat. Az
jelenlegi MKB prognózis
Jegybank
2017 vége
kamat
EUR/GBP árfolyam a 0,8850-0,90-es sávban mozoghat az
0,90
MNB
0,90
előttünk álló napokban.
1,0-1,25
Fed
1-1,25
JELENTETT A NETFLIX – A Netflix harmadik negyedéves számaiból
0,00
EKB
0,00
a befektetők leginkább az előfizetői bázis alakulására figyeltek
tegnap, a számok pozitív meglepetést okoztak: a várt 4,5 millió
helyett 5,3 millió fővel növelte előfizetői számát a cég. A
negyedik negyedévre még ennél is többet, 6,5 millió előfizetőbővülést vár a menedzsment. Az árbevétel 30%-kal nőtt éves
alapon, míg az EPS 12 dollárról 29 dollárra emelkedett. A
kereskedés során új csúcsot ütött az árfolyam, ami a zárást
követően további 1,2%-kal erősödött.
www.mkb.hu
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ÁGAZATI HÍRBLOKK
MEZŐGAZDASÁG
2 HÓNAP MÚLVA TÁRGYALHATJA A KORMÁNY A NEMZETI
FEHÉRJETAKARMÁNY PROGRAM JAVASLATOT - A Földművelésügyi
Minisztérium várhatóan 2 hónapon belül a kormány elé
terjesztheti a Nemzeti Fehérjetakarmány Programról szóló
javaslatot. A programban előzetes kalkulációk alapján évi 8 Mrd
Ft-ot allokálnának az import GMO szója komplex, hazai, GMO
mentes kiváltására 4-5 éves időtávon. A tervezett összeg az évi 8
Mrd Ft szója termelés támogatásán felül állna rendelkezésre. Nem
csupán a szója termesztést, hanem a más fehérje-dús takarmány
alapanyagot is lehetne belőle támogatni, mint például
napraforgó dara, a kukorica ipari felhasználásból származó
melléktermék, vagy akár rovarfehérje előállítás, ami a
baromfiágazatnak
jelentene
értékes
inputot.
A
hazai
takarmánygyártókkal már egyeztetett a minisztérium a program
lehetőségei kapcsán, de az összeg és pontos felhasználás szintű
konkrétumok kapcsán a kormány döntését követően pontosabb
információ áll majd rendelkezésre.
Forrás: agrarszektor.hu
ICT
2 MAGYAR TECH CÉG A RÉGIÓ TOP 50-JÉBEN - A Deloitte CE
TechnologyFast 50 listán szereplő cégek 2013–2016 között
átlagosan 1127 százalékkal növelték árbevételüket, ami
rekordnak számít. Ebben az évben az online repülőjegy-foglalási
szolgáltatást működtető cseh Kiwi.com végzett az első helyen a
leggyorsabban növekvő közép-európai technológiai cégek
között. Magyar cég csupán 2 van az első ötvenben. A többek
között big data megoldásokkal, adatvizualizációval és
adatelemzéssel foglalkozó Starschema a 24. pozíciót szerezte
meg. Az üzleti intelligencia megoldásokkal, egyedi rendszerek
fejlesztésével, illetve tanácsadással foglalkozó Hiflylabs pedig a
44. lett.
Forrás: deloitte.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.

