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NAPI HÍRLEVÉL
Pénz- és tőkepiaci összefoglaló
KÉT BEFEKTETÉSI BANK IS JELENTETT – A Goldman Sachs és a
Morgan Stanley is a vártnál jobb eredményekkel örvendeztette
meg a befektetőket tegnap. Hiába estek a kereskedési
bevételek az alacsony kötvénypiaci volatilitás miatt, mindkét
cég megtalálta a módját, hogy javítsa profitját ebben a
környezetben. A Goldman befektetési tanácsadásból és
hitelezésből származó bevételeit növelte 37%-kal, míg a Morgan
Stanley esetében a vagyonkezelési üzletág javított. A Morgan
Stanley részvényei 0,4%-ot erősödtek a nap végére, miközben a
Goldman papírjai 2,6%-os csökkenéssel zártak.
SZŰK SÁVBAN MOZOG A DOLLÁR – Az EUR/USD kurzus továbbra is
az 1,18-as szint alatt mozog. Az amerikai ipari termelés várt szerint
kisebb bővülést mutatott szeptemberben, az eurózónában
pedig visszafogott emelkedésről szóltak az inflációs adatok. Ma
az ECB jegybankári kommentjeit érdemes figyelni. A
tengerentúlon lakáspiaci adatok jönnek és a Fed publikálja Bézs
könyvét az elmúlt 1-1,5 hónap gazdasági folyamatairól. Emellett
a Fed-elnök kinevezésével kapcsolatos várakozások is előtérben
maradnak: az amerikai elnök csütörtökön találkozik Janet Yellen,
Fed-elnökkel is.

BÉT „blue chip” részvények (előző keresk. nap, zárás)
napi változás
forgalom
záró
Részvény
(Ft)
(%)
(Ezer darab)
árfolyam
BUX*
Mtelekom
MOL
OTP
Richter

38 910
477
3 128
10 610
6 627

-210
-3
-58
-45
66

-0,54
-0,63
-1,82
-0,42
1,01

8 282
722
526
393
99

* A BUX esetében a forgalom a teljes tőzsdei forgalmat jelenti

Külföldi tőzsdeindexek (előző keresk. napi zárás)
napi változás
záró
Részvényindex
árfolyam
(pont)
(%)
22997,44
0,2
40,5
Dow Jones (DJIA)
2559,36
1,7
0,1
S&P 500
12995,1
-8,6
-0,1
DAX
21400,3
64,2
0,3
NIKKEI 225 (ma reggel)

Főbb devizapiaci árfolyamok
Devizanem

Ma reggel

Devizanem

Ma reggel

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

308,22
267,74
262,02
72,79

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

1,1763
1,1511
112,30
1,1203

MEGUGROTT A BRIT INFLÁCIÓ – Szeptemberben a fogyasztói árak
3%-kal nőttek éves alapon, ami 5 és fél éve nem látott
növekedést jelent Nagy-Britanniában és jóval meghaladja a
jegybanki célt (2%). Az inflációs adatot követően a BoE elnöke
Állampapír-piaci benchmark* hozamok
ugyan a következő hónapokra magasabb kamatszintet jelzett,
előző napi
1 napi
de további részletekre nem utalt a szigorítás időzítését illetően,
Lejárat
(%)
változás
így a font a kezdeti erősödést követően gyengülésre váltott
-0,04
0,00
3 hó
mind a dollárral, mind az euróval szemben. Ma a
0,46
- 0,02
3 év
1,17
- 0,01
munkanélküliségi ráta és a bérek szeptemberi alakulását
5 év
2,51
- 0,03
10
év
publikálják, előbbi historikusan alacsony szinten maradhat (4,3%),
3,23
-0,02
15 év
a bérek mérséklődhetnek augusztushoz képest.

* Indikatív hozam: az elsődleges piaci forgalmazók vételi/eladási
KÍNA IS FÓKUSZBAN – Kezdetét vette a mai napon az ötévente
hozamai alapján számolt középérték, amelyen ügylet nem köthető
megrendezésre kerülő 19. Kínai Pártkongresszus, a kínai elnök
nyitóbeszédében rávilágított az elmúlt évek eredményeire, de
Jegybanki irányadó kamatok (%)
jelezte, számos kihívás előtt állnak. Holnap reggel friss harmadik
jelenlegi MKB prognózis
Jegybank
2017 vége
kamat
negyedéves GDP-adatokat közölnek, a Bloomberg elemzői
0,90
MNB
0,90
konszenzusa 6,8%-os növekedést jelez éves alapon, a második
1,0-1,25
Fed
1-1,25
negyedévben látott 6,9%-os bővülés után.

EKB

A MOL ÚJABB SZERZŐDÉST KÖTÖTT POLIOL PROJEKT KAPCSÁN – A
2017. július 20-án bejelentett beruházás támogató licenc
megállapodást követően új szerződést írtak alá a Thyssenkrupppal, amely a termelést követő technológiai lépéseket érinti. A
beruházás a „MOL 2030” hosszú távú stratégia első lépése,
melyben kiemelt szerep jut a petrolkémiának.
www.mkb.hu
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ÁGAZATI HÍRBLOKK
ICT/LOGISZTIKA
GOOGLE DRÓN TESZT- A Google anyavállalat Alphabet egyik
divíziója, az X már régóta foglalkozik a Project Winggel, vagyis a
csomagszállító drónok fejlesztésével.. A Google szerződést kötött,
a Guzman y Gomezzel és a Chemist Warehouse-zal, hogy
élelmiszert és gyógyszert tudjanak házhoz szállítani Ausztráliában.
A Project Wing saját fejlesztésű drónjai óránként 120 kilométert
tehetnek meg, és a rotorjaik kialakítása és elrendezése lehetővé
teszi a függőleges fel- és leszállást, valamint a hosszú távú utazást.
Szállítás közben a csomagok a drón alatt lógnak, így érkezéskor le
sem kell szállniuk. A Google a drónos házhoz szállításban is az
Amazonnal versenyez, utóbbi márciusban tesztelte először
nyilvánosan a maga csomagszállító drónjait.
Forrás: theverge.com
ÉPÍTŐIPAR
REKORD MÉRTÉKŰ NÖVEKEDÉS AZ ÉPÍTŐIPARBAN – Augusztusban
nagyot növekedett az építőipar, amihez az épületek és az egyéb
építmények építése alágazat egyaránt hozzájárult. Az épületek
építése 46,8%-os, az egyéb építmények pedig 24,1%-os
növekedést produkált. Az épületek építése terén inkább az ipari
létesítmények domináltak, a lakóépületek építésének hatása
egyelőre még alacsony. A megkötött új szerződések volumene az
előző évi szinthez képest 46%-kal, a szerződésállomány volumene
89,7%-kal emelkedett, ami azt jelzi, hogy az ágazatban továbbra
is dinamikus bővülés várható.
Forrás: magyarepitok.hu

JÁRMŰIPAR
JELENTŐS VASÚTI-FÉKGYÁR BERUHÁZÁS IDEHAZA - A Knorr-Bremse
Rail
Systems
Budapest
5
milliárd
forintot
meghaladó
beruházásával a cég szerint a világ legnagyobb vasúti
fékegység-gyártó és fejlesztő vállalatává válik. Magyarország és a
Knorr-Bremse kapcsolata sokrétű: elsőként csatlakozott a kormány
beszállító-fejlesztési programhoz és a szakképzés fejlesztés
érdekében tanműhely létrehozásán is dolgozik.
Forrás: NGM
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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.

