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NAPI HÍRLEVÉL
Pénz- és tőkepiaci összefoglaló
KÉT NAPOS EU-CSÚCS KEZDŐDIK MA - Az EU állam- és
kormányfőinek két napos egyeztetésén több téma is előkerül ma:
a migrációról, az észak-koreai, az iráni és a törökországi helyzetről
is beszélhetnek. A Brexit körül kérdések pénteken kerülhetnek
előtérbe: piaci hírek szerint arról dönthetnek, hogy az átmeneti
időszakról is megkezdődhessenek a megbeszélések, és ne csak a
rendezett kilépés három kulcskérdéséről tárgyaljanak a felek
(állampolgári jogok, a pénzügyi elszámolás és az ír-északír
határon történő személyi és áruforgalom ügyében).
AZ EUR/USD KURZUS AZ 1,18-AS SZINT KÖRÜL MOZOG - Az euró a
ma kezdődő EU-csúcs és a spanyol belpolitikai bizonytalanság
mellett nyomás alatt maradhat. A befektetők továbbá már az
ECB jövő heti kamatdöntő ülésére fókuszálnak, emellett előtérbe
kerülhet a mai Trump-Yellen tanácskozás is, piaci hírek szerint az
amerikai elnök november 3-ig bejelentheti döntését a Fed
vezetését illetően. A dollár kisebb erősödéssel két hete nem látott
erős szinteken mozog a jennel szemben, a zöldhasút támogatták
az emelkedő amerikai állampapír-piaci hozamok, ma kevés
makroadat várható. A reggel publikált kínai GDP-adatok nem
okoztak meglepetést, a világ második legnagyobb gazdasága
6,8%-kal bővült éves szinten, a friss adat megfelelt az elemzői
várakozásoknak.
GYENGÜL A FONT AZ EURÓVAL SZEMBEN – A tegnap közzétett
vártnál kedvezőbb béradatok ellenére a font gyengült az
euróval szemben: a keddi galamb hangvételű jegybankári
kommentek mozgatják az árfolyamot (a BoE elnöke ugyan a
következő hónapokra magasabb kamatszintet jelzett, de további
részletekre nem utalt a szigorítás időzítését illetően). Ma reggel a
kurzus 0,8938-nál jár, holnap a kiskereskedelem vártnál
kedvezőbb szeptemberi eredménye erősítheti a fontot az euróval
szemben.
HOLNAP ÉRTÉKELI HAZÁNKAT A MOODY’S – Október 20-án a
Moody's veszi górcső alá Magyarország hitelminősítését. Az egyre
javuló gazdasági környezet ellenére hitelminősítő idén még
kivárására helyezkedhet, az esetleges további felminősítésre 2018
második felében kerülhet sor. A cseh 3 éves állampapír hozama
a magyar 3 éves fölé emelkedett most először az eltérő irányú
monetáris politikának köszönhetően. A forint az euróval szemben
egy kedvező értékelés esetén erősödhet, ma reggel az árfolyam
308,45-nél jár.
ÁTALAKULHAT AZ ALTEO – A November 8-án tartandó
közgyűlésen az Alteo strukturális átalakításáról dönthetnek a
tulajdonosok. Ennek során a cég szeretné az energiatermeléssel
és energiakereskedéssel foglalkozó egységeket egybefogni, ami
egyrészt átláthatóbbá tenné a jelenlegi struktúrát, másrészt
költséghatékonyságot és finanszírozhatóságot is javítana. Emellett
a részvények 1/8-ad arányú felaprózását is napirendre tűzte az
igazgatóság a likviditás növelése érdekében.
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

172
-3
13
130
-27

39 082
474
3 141
10 740
6 600

0,44
-0,63
0,42
1,23
-0,41

5 619
839
384
521
280

* A BUX esetében a forgalom a teljes tőzsdei forgalmat jelenti

Külföldi tőzsdeindexek (előző keresk. napi zárás)
napi változás
záró
Részvényindex
árfolyam
(pont)
(%)
23157,6
0,7
160,2
Dow Jones (DJIA)
2561,26
1,9
0,1
S&P 500
13043,0
48,0
0,4
DAX
21458,2
95,2
0,4
NIKKEI 225 (ma reggel)

Főbb devizapiaci árfolyamok
Devizanem

Ma reggel

Devizanem

Ma reggel

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

308,46
266,57
261,35
72,80

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

1,1802
1,1572
113,02
1,1190

Állampapír-piaci benchmark* hozamok
Lejárat

előző napi
(%)

1 napi
változás

3 hó
3 év
5 év
10 év
15 év

-0,04
0,46
1,16
2,51
3,24

0,00
0,00
- 0,01
0,00
0,01

* 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
LOGISZTIKA
ERŐS ÉVET ZÁRHAT A LISZT FERENC REPTÉR - Tizenhárom millió fölé
várja az éves utasforgalmat a Budapest Airport a tavalyi 12,5
milliós forgalom után. A budapesti az egyik legjobban fejlődő
repülőtér, az európai 6 százalékos átlag dupláját produkálja. A
Malév időszakában 90 útvonal volt elérhető Budapestről, ma
viszont 131 célállomásra repül 44 légitársasági partnerük. A
legnépszerűbb útvonalak sorrendjében nem történt változás, az
idén eddig Londonba utaztak a legtöbben. A második helyezett
Párizs, a harmadik pedig Brüsszel.
Forrás: MTI
JÁRMŰIPAR
SZEPTEMBERBEN CSÖKKENTEK AZ EU-BAN AZ ÚJAUTÓ ELADÁSOK –
Szeptemberben enyhe, 2%-os csökkenés volt tapasztalható az EUban az újautó eladások terén. Az év/év alapon mért 2%-os
csökkenés nem mondható jelentősnek és valószínűleg a nagyon
erős 2016-os bázisnak volt betudható. A csökkenéshez jelentős
részben hozzájárult Nagy-Britannia, ahol 9,3%-os visszaesés
tapasztalható. Az év első kilenc hónapjában még így is 3,7%-kal
nőtt az EU újautó piaca. Magyarországon szintén nincs nyoma a
lassulásnak, hazánkban szeptemberben is meglehetősen magas,
17%-ot megközelítő bővülés volt mérhető.
Forrás: acea.be
KISKERESKEDELEM
LENDÜLETBEN A HAZAI ONLINE KISKERESKEDELEM – Idén akár 20%kal is nőhet az online kereskedelem Magyarországon. A magyar
lakosság harmada már használja az online kereskedelem
csatornáit, vagy nyitott erre a vásárlási módra a Nielsen kutatása
szerint. A piackutató kiemelte, hogy egy év alatt 16-ról 26
százalékra emelkedett az online vásárlók aránya a 18–59 évesek
között.
Forrás: VG
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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.

