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Júliusban az előző havi 5,3%-ról nagyrészt a
bázishatásoknak köszönhetően 4,6%-ra esett az
éves infláció. Az utóbbi időszakban az volt a fő
kérdés, hogy onnan merre mozdult augusztusban
az áremelkedés üteme. A szakértők előzetesen 4,7
százalékos rátát vártak, a KSH által közölt 4,9
százalék ennél magasabb.
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Újra küszöbön az 5%-os infláció
Az előzetesen várt 4,7%-nál magasabb, 4,9% volt
augusztusban az éves infláció Magyarországon –
közölte a KSH szerda reggel. A szakértők szerint a
következő hónapokban további emelkedés jöhet,
az év végéig még bőven 5 százalék fölé kúszhat az
áremelkedés üteme.

EUR/HUF árfolyam változása ezen a héten
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Botlott a héten a Forint
347,79-en kezdte a forint a hetet az euróval
szemben. Kedden sikerült lejjebb tornásznia
magát, és 348,44-en zárta a napot. Szerdán 350
környékére esett a forint árfolyama az euróval
szemben. Csütörtökön már átlépte a 350-es határt
és 350,66-on zárta a napot. Pénteken tovább
folytatódott a gyengülés, 351 fölé süllyedt az
árfolyam.
A hét elején az euró/dollár nem sokat mozgott,
1,19 körül stagnált. A hét vége felé egy kicsit
erősödött, pénteken 1,18 körül mozog az
árfolyam.
Hétfőn a dollár/forint jegyzések 293 körül
ingadoztak. Míg pénteken 296-nál jártunk, Az
angol font 411 forintba kerül.
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A 200 ezer forintos minimálbér eléréséről szervezett konferenciát a Munkástanácsok Országos
Szövetsége. A konferencia panelbeszélgetésén a közgazdászok úgy vélekedtek, hogy berobbantja az
inflációt a minimálbér 20%-os emelése.
Az Európai Bizottság a mai napon elfogadta a NextGenerationEU finanszírozására szolgáló
zöldkötvény-kibocsátás keretrendszerét, melyet független szakértők értékeltek ki - jelentette be a
brüsszeli testület.
Az amerikai gazdaság növekedése "mérsékelt" ütemre váltott július-augusztusban, a legjobb
teljesítményt a vizsgált időszakban a feldolgozóipar, a közlekedési, a nem pénzügyi szolgáltatási és a
lakóingatlanpiaci ágazat mutatta fel
Kimaradhatnak a fenntartható alapokat övező befektetői őrületből az indexkövető és tőzsdén
kereskedett alapok, mivel nehézségekbe ütköztek az EU új, fenntarthatósági (SFDR) irányelvének való
megfelelésnél.
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