2017. október 31.

NAPI HÍRLEVÉL
Pénz- és tőkepiaci összefoglaló
311 KÖRNYÉKÉN AZ EUR/HUF KURZUS – Az MNB tegnap 1, 3 és 12 BÉT „blue chip” részvények (előző keresk. nap, zárás)
napi változás
záró
hónapos lejáraton devizaswap-tendert tartott: 1 és 12 hónapos Részvény
(Ft)
(%)
árfolyam
lejáraton összesen 150 Mrd Ft-nyi, míg a 3 hónapos lejáraton nem
214
0,54
BUX*
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fogadott el ajánlatot a bankoktól. A 2 sikeres tender mellett a
-1
-0,21
Mtelekom
469
bankrendszer többletlikviditása továbbra is 1312 Mrd Ft. A forint MOL
34
1,06
3 245
-45
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ma reggel 311,01-nél jár az euróval szemben.
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KEDVEZŐBB VÁLLALATI HITELKONDÍCIÓK JÖHETNEK – Az MNB a * A BUX esetében a forgalom a teljes tőzsdei forgalmat jelenti
kereskedelmi bankok kötelező érvényű BUBOR árjegyzését
kiterjeszti az eddigi 1 és 3 hónap után 6 hónapos futamidőre is
(2018.01.02-től). A lépés hatására az MNB azt várja, hogy javulhat
Külföldi tőzsdeindexek (előző keresk. napi zárás)
a monetáris transzmisszió hatékonysága, azaz lejjebb kerülhet a 6
napi változás
záró
Részvényindex
hónapos BUBOR-ráta is. Mindez az olcsóbb vállalati hitelezés
árfolyam
(pont)
(%)
23348,74
irányába hathat, mivel számos hitelkonstrukció kamatbázisa a 6 Dow Jones (DJIA)
-0,4
-85,5
2572,83
-8,2
-0,3
S&P 500
hónapos BUBOR-hoz kötött.
DAX

TOVÁBB ERŐSÍTI NŐGYÓGYÁSZATI PORTFÓLIÓJÁT A RICHTER – NIKKEI 225 (ma reggel)
22011,6
-0,1
Október 31-én a Richter bejelentette, hogy kizárólagos licenc- és
értékesítési szerződést kötött a Prima-Temp Inc.-vel a PriyaRing
Főbb devizapiaci árfolyamok
nevű innovatív orvostechnikai eszköz kizárólagos értékesítésére. A
Devizanem Ma reggel
Devizanem
Richter a fenti cégben kisebbségi részesedést is szerez.
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3 hó
3 év
5 év
10 év
15 év

-0,04
0,50
1,20
2,45
3,20

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

OROSZ VEVŐJE LEHET AZ INA-NAK – Az oroszországi Rosneft lehet
268,24
EUR/CHF
CHF/HUF
az INA stratégiai partnere a MOL 49%-os INA-pakettjének
267,27
USD/JPY
USD/HUF
73,19
GBP/EUR
kivásárlásában. A MOL 2014 óta várja a horvátok ajánlatát a
PLN/HUF
részesedése megvásárlására. Várakozások szerint a MOL
részvényeinek árfolyama nem tükrözi az INA részesedés jelenlegi
Állampapír-piaci benchmark* hozamok
értékét: ha a jelenlegi piaci árfolyam közelében sikerülne azt
előző napi
1 napi
Lejárat
értékesíteni, további felhajtóerőt jelentene a MOL árfolyamában.
MAKROADATOKON A FÓKUSZ MA EURÓPÁBAN – Eurózónából
érkező makroadatok mozgathatják ma az EUR/USD árfolyamát: a
vártnál visszafogottabb német adat után ma visszafogott
inflációs adat érkezhet az eurózónából, emellett a harmadik
negyedéves GDP-adatra is figyelünk. A tengerentúlról kedvező
fogyasztói bizalmi indexek jöhetnek októberre vonatkozóan. Az
EUR/USD árfolyam 1,1640-nél jár ma reggel.

Ma reggel
1,1632
1,1590
113,11
1,1352

* Indikatív hozam: az elsődleges piaci forgalmazók vételi/eladási
hozamai alapján számolt középérték, amelyen ügylet nem köthető

MARAD A LIKVIDITÁS BŐSÉG JAPÁNBAN – A BOJ fenntartja az Jegybanki irányadó kamatok (%)
jelenlegi MKB prognózis
extrémen laza monetáris kondíciókat. Az inflációs cél elérésének Jegybank
2017 vége
kamat
érdekében tovább folytatja a hozamgörbe kontrollal kiegészített
0,90
MNB
0,90
QQE programot. A monetáris bázis növelését addig folytathatja,
1,0-1,25
Fed
1-1,25
amíg az infláció tartósan nem haladja meg a 2%-os szintet. A
0,00
EKB
0,00
2017-re vonatkozó GDP előrejelzést a 1,8%-ról 1,9%-ra emelte, míg
a 2018-ra vonatkozó 1,4%-ot változatlanul hagyta. Az inflációs
előrejelzésüket 2017-re 1,1%-ról 0,8%-ra, míg a 2018-ast 1,5%-ról
1,4%-ra mérsékelték. A gazdasági prognózisukat övező
bizonytalanságok véleményük szerint kiegyensúlyozottak, míg az
inflációs előrejelzésüket illetően lefele mutató kockázatokat
látnak.
www.mkb.hu
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ÁGAZATI HÍRBLOKK
ENERGIA
FŐTÁV FEJLESZTÉS AZ ÁLLATKERTBEN – Megállapodást írt alá a
FŐTÁV Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. és a Fővárosi Állat- és
Növénykert, melynek értelmében a jövőben az Állatkert további
épületeinek hőellátását biztosítaná a FŐTÁV. A FŐTÁV már 2011
óta szolgáltat hőt az Állatkertnek. A hőellátás során a gyógyfürdő
használt
termálvizének
hőjét
hasznosítja
az
épületek
hőellátásához. A következő lépésben folytatódna a geotermikus
energiahasznosítás
részarányának
növelése,
illetve
más
energiahordozóra alapozott távfűtés is helyt kapna az
állatkertben. A tervek szerint, 2018-ban megvalósul a
gerincvezeték kiépítése a Park Projekt kapcsán, majd 2018-2019ben fokozatosan távhővel kerül kiváltásra az állatkert jelenleg
földgáz alapú hőtermelésének egy része.
Forrás: bdpst24.hu

ÉLELMISZER ÉS ITALGYÁRTÁS, MEZŐGAZDASÁG
JAVUL A HAZAI TEJFORGALMAZÓK PIACI POZÍCIÓJA – Az utóbbi
évben a nemzetközi és hazai tejpiacnak is kedvezett az
áremelkedés, amely révén az önköltségi szintek fölé nőttek az
árak. A hazai termelők piaci pozícióját az is javította, hogy
hatékonynak bizonyultak azok az intézkedések, amelyek a friss tej
áfa csökkentése és a hatékonyabb ellenőrzések révén
csökkentették az ügyeskedő importőrök arányát. Az ágazati
szereplők továbbra is szeretnék, ha a forgalom nagy részét adó
UHT tejekre is kiterjedne a kedvezményes áfa kulcs és ezáltal még
tovább fehéredne a szektor. A kieső adóbevételeket
kompenzálhatják a tisztuló, konszolidálódó és egyre inkább
exportképes hazai termelő és feldolgozó szegmensből érkező
befizetések.
Forrás: magyaridok.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.

