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Pénz- és tőkepiaci összefoglaló
ÁLLAMI TÁMOGATÁST KAP A MOL – Az Európai Bizottság 131 millió
euró állami támogatást hagyott jóvá a MOL Tiszaújvárosban
épülő poliol üzemének megvalósításához. Ebből 37,7 millió eurót
pénzbeli támogatás formájában, míg a többit adókedvezmény
formájában kapja a vállalat. A bizottság véleménye szerint a
beruházás hozzájárul a támogatásra szoruló észak-magyarországi
régió gazdasági fejlődéséhez, mivel közel 200 hosszú távú
munkahelyet teremt.

BÉT „blue chip” részvények (előző keresk. nap, zárás)

Részvény
BUX*
Mtelekom
MOL
OTP
Richter

napi változás
(Ft)
(%)

záró
árfolyam
39 890
471
3 252
10 900
6 725

49
0
12
-25
15

0,12
0,00
0,37
-0,23
0,22

forgalom
(Ezer darab)
5 355
997
492
476
262

* A BUX esetében a forgalom a teljes tőzsdei forgalmat jelenti

NÖVEKSZIK A CIG PANNÓNIA RÉSZVÉNYEK SZÁMA – A mai napon
közel 8 millió db-bal, 71,3 millió db-ra nő a tőzsdén kereskedett
CIG Pannónia törzsrészvényeinek száma azt követően, hogy a Külföldi tőzsdeindexek (előző keresk. napi zárás)
napi változás
korábban kamatozó részvények „A” sorozatú törzsrészvényekké
záró
Részvényindex
árfolyam
(pont)
(%)
alakultak.
TOVÁBB NÖVEKEDETT A FOGLALKOZTATOTTSÁG – A júliusszeptemberi időszakban 60 ezer fővel dolgoztak többen, mint
egy évvel korábban. Ezzel párhuzamosan a munkanélküliségi
ráta
ugyanezen
időszakban
4,1%-ra
csökkent.
A
munkaerőhiányról szóló hírek ellenére a magyar gazdaság
továbbra is csaknem 700 ezres munkaerő tartalékkal rendelkezik,
így a következő hónapokban még számítunk a foglalkoztatottság
bővülésére, ám annak üteme lassulhat. Az EUR/HUF árfolyam
tegnap 311-es szint felett is mozgott, a régiós devizák is hasonló
mozgást mutattak az euróval szemben, ma reggel az EUR/HUF
árfolyam 311,13--nál jár ma reggel.

Dow Jones (DJIA)
S&P 500
DAX
NIKKEI 225 (ma reggel)

23400,86
2560,4
13133,3
21980,2

71,4
3,3
179,9
240,4

0,3
0,1
1,4
1,1

Főbb devizapiaci árfolyamok
Devizanem

Ma reggel

Devizanem

Ma reggel

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

310,59
267,24
266,94
73,00

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

1,1635
1,1622
114,16
1,1279

HÁROM HÓNAPJA NEM LÁTOTT ERŐS SZINTEKEN A DOLLÁR – Az
EUR/USD kurzus 1,1630 körül mozog ma reggel, tegnap a dollár Állampapír-piaci benchmark* hozamok
előző napi
1 napi
malmára hajtotta a vizet, hogy az ECB iránymutatása inkább
Lejárat
(%)
változás
galamb hangvételű volt. Emellett erősödött az adóreformok
-0,04
0,00
3 hó
haladásával kapcsolatos optimizmus is, ami az amerikai
0,49
0,03
3 év
növekedésbe vetett bizalmat is erősíti. A mai napon a harmadik
1,18
0,01
5 év
negyedéves
GDP-adat
első
becslését
publikálják
a
2,45
0,00
10 év
3,20
0,01
tengerentúlon. Ugyan a hurrikánok hatása miatt a növekedés
15 év
elmaradhat a második negyedévestől (3,1% után 2,6% lehet), az
* Indikatív hozam: az elsődleges piaci forgalmazók vételi/eladási
elmúlt két negyedév átlagában így is 2,5 éve nem látott bővülést hozamai alapján számolt középérték, amelyen ügylet nem köthető
közölhetnek. A következő napokban is előtérben maradhatnak a
Fed-elnöki kinevezéssel kapcsolatos várakozások.
Jegybanki irányadó kamatok (%)
NEM OKOZOTT MEGLEPETÉST AZ ECB - A piac által várttal
összhangban bejelentették, a havi kötvényvásárlási program
keretösszege az idei 60 milliárd euróról 30 milliárd euróra
mérséklődik 2018-ban, a kötvényvásárlásokat 2018. szeptemberig
folytatják. A kamatdöntési közleményben is utaltak arra, hogy a
program keretei változhatnak, ha a gazdasági kilátások
kedvezőtlenebbé válnak vagy az inflációs kilátások szükségessé
teszik. Az ülést követő sajtótájékoztatón Mario Draghi kiemelte,
továbbra is szükséges a jegybank támogató piaci jelenléte, de a
program átkalibrálása annak jele, hogy a testület bízik az infláció
fokozatos emelkedésében.
www.mkb.hu

Jegybank
MNB
Fed
EKB

jelenlegi
kamat
0,90
1-1,25
0,00

MKB prognózis
2017 vége
0,90
1,0-1,25
0,00
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ÁGAZATI HÍRBLOKK
JÁRMŰIPAR
VÁLTOZNAK AZ ELEKTROMOS AUTÓK TÖLTÉSÉRE VONATKOZÓ
SZABÁLYOK – A Nemzetgazdasági Minisztériumban kidolgozás
alatt áll a hazai elektromobilitást szabályozó törvény, ami az idei
év végéig várhatóan elkészül. Az átfogó jogszabály célja egyrészt
az ágazatra vonatkozó EU-s direktívákkal való összhang
megteremtése, illetve a jelenlegi jogi hézagok megszüntetése. Az
új szabályozás értelmében, a vételezett villamos energia a
töltőoszlopokon való áthaladást követően üzemanyag-termékké
válik, amire más szabályok vonatkoznak. Az új szabályozás
értelmében meg kell majd oldani az elkülönített mérés
lehetőségét. Szintén változást fog jelenteni, hogy az elektromos
autók töltéséhez használt villamos energiát nem lehet majd a
jövőben háztartási tarifán vételezni, hanem erre a célra külön
dedikált termékek és díjcsomagok kerülnek kialakításra.
Forrás: vg.hu
ICT
ICT MAGYARORSZÁGI HELYZETE - Az OECD 2017-es Digital
Economy Outlook tanulmányában részletesen foglalkozik a
digitális gazdasággal, illetve az ennek alapját képező ICTszektorral. Az egyes országok teljes hozzáadott érték
teremtéséhez viszonyítva Magyarországon kifejezetten magas, az
OECD országokon belül átlag feletti az ICT-szektor hozzájárulása a
teljes megteremtett hozzáadott értékhez. Magyarországon az ICTszektorban megteremtett hozzáadott érték 77%-át külföldi cégek
állítják elő. A magyar kormány ezért is kiemelten foglalkozik az
utóbbi pár évben a digitalizációval, a szélessávú netkapcsolat
kiépítésével és a digitális kompetenciák fejlesztésével, a
készpénzmentesítéssel, és igyekszik Magyarországra vonzani a
külföldi működő tőkét az ágazatban. A zalaegerszegi önvezető
autós tesztpálya építése, a Digitális Jólét Program első és második
verziója is ebbe az irányba tereli a magyar gazdaságot.
Forrás: www.keepeek.com, portfolio.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.

