Az MNB 2010. december 8-i jelzáloglevél-vásárlási tenderének feltételei
A Magyar Nemzeti Bank „A Jegybank forint- és devizapiaci műveleteinek üzleti feltételei”,
különösen annak II.5.1., valamint III.A. és III.B. pontjai alapján változó áras jelzáloglevél
vásárlási tendert hirdet meg, az alábbiakban meghatározott feltételekkel:

Ügyfélkör

Közvetlen VIBER-tagsággal és KELER értékpapírszámlával
rendelkező hitelintézetek

Üzletidő / ajánlatok
fogadási ideje

2010.12.08. 10:00-12:00 óra

Ajánlatok formai
kellékei, tartalma
Elfogadható
értékpapírok
Beadható ajánlatok
száma ajánlattevőnként
Ügyletkorlát
Módosítási lehetőség
Eredményhirdetés
időpontja, helye

Eredményhirdetés
tartalma

Pénzügyi
teljesítés/elszámolás
napja

Az ajánlatok Reuters Dealingen vagy faxon (06-1-428-2529)
nyújthatók be, az értékesíteni kívánt jelzáloglevél és mennyiség
(névértéken), valamint a névérték százalékában négy tizedesjegy
pontossággal kifejezett, bruttó árfolyamra vonatkozó árajánlat
megjelölésével
Az alább külön táblázatban megjelölt jelzáloglevelek. Saját
kibocsátású, vagy kapcsolt vállalkozás által kibocsátott
jelzáloglevelek nem ajánlhatók fel a tenderen.
Jelzálog-levelenként öt ajánlat nyújtható be
Ajánlatonként névértéken legalább 10 millió forint, 1 millió forint
egész számú többszöröseként
Az ajánlattevő az ajánlatát nem módosíthatja, de az MNB az
ajánlatban szereplő mennyiség részleges elfogadásáról is dönthet
2010.12.08. 14:00 órakor a Reuters NBHO és a Bloomberg
NBH9 oldalán
Benyújtott ajánlatok volumene, a legalacsonyabb és legmagasabb
hozamú ajánlat, az elfogadott ajánlatok volumene, az elfogadott
legmagasabb, legalacsonyabb és átlagos elfogadott hozam. Az
MNB a hozamszámítás során az Államadósság Kezelő Központ
Zrt. által 2003. január 1-vel hatályba léptetett, az állampapírpiaci
pénzügyi számításokról szóló állásfoglalásában rögzített
módszertant alkalmazza.
2010.12.10.

A tenderen a következő jelzáloglevelek ajánlhatók fel a Magyar Nemzeti Banknak megvásárlásra:
Név

ISIN azonosító

Lejárat

OJB2011/I

HU0000650387

2011.02.12.

FJ11NF02

HU0000652029

2011.02.14.

HVBF2011/D

HU0000651740

2011.03.01.

UCJBF2011/A

HU0000650643

2011.09.03.

FJ13NF01

HU0000650288

2013.01.11.

OJB2013/II

HU0000650403

2013.08.31.

FJ13NF03

HU0000650593

2013.09.10.

OJB2014/I

HU0000650676

2014.02.12.

UCJBF2014/A

HU0000650916

2014.04.08.

Az MNB az ajánlatok elfogadásáról a benyújtott árajánlatok sorba rendezésével és saját hozamelvárásainak érvényesítésével dönt. Az MNB egy adott ajánlatban szereplő mennyiség részleges
elfogadásáról is dönthet. A tenderre a jelen tenderfelhívásban meghatározott feltételeket kell
alkalmazni. A jelen tenderfelhívásban nem vagy eltérően nem szabályozott kérdésekben „A
Jegybank forint- és devizapiaci műveleteinek üzleti feltételei” érvényesek.
Budapest, 2010. december 2.
MAGYAR NEMZETI BANK
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