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A BIZONYTALANSÁG MIATT MEGNŐTT A KERESLET A SÁRGA NEMESFÉM IRÁNT

Válságot vetít előre az arany
árának meglódulása

Rekordot döntött tegnap az arany árfolyama. A történtek oka, hogy az elmúlt 
időszakban a befektetők fokozott érdeklődést mutattak a nemesfém iránt, 
mivel attól tartanak, hogy a koronavírus-járvány terjedése, illetve az Amerikai 
Egyesült Államok és Kína közötti geopolitikai feszültség lassítani fogja a gaz-
dasági helyreállás ütemét. „Az arany általában menekülőeszköz, árfolyamának 
emelkedése azt jelzi, hogy megnőtt iránta a kereslet, és csökkent a bizalom a 
más pénzpiaci eszközök – kötvények, részvények – iránt” – értékelt tegnap a 
Krónika megkeresésére Králik Lóránd egyetemi adjunktus, a Partiumi Keresz-
tény Egyetem gazdaságtudományi tanszékének oktatója. A szakember szerint 
az arany drágulása mindenképpen piaci nyugtalanságot jelez, ám az árfolyam 
mozgásából még nem lehet hosszú távú következtetéseket levonni, még sok 
tényező befolyásolhatja a pénzpiaci mozgásokat. 7.»

Nem bánnak vele kesztyűs kézzel. A befektetők menekülőeszközként tekintenek az aranyra, amitől meglódult az árfolyam

Sutba dobták
a babatámogatást
Hiába működik több más települé-
sen, és hiába találta rendben első 
fokon a Hargita megyei törvény-
szék, a marosvásárhelyi ítélőtábla 
döntése szerint törvénytelen a 
székelyudvarhelyi önkormány-
zat babakelengye-programja. Az 
újszülöttek után járó támogatás 
kezdeményezői rendkívül csaló-
dottak.  4.»

Kötelező maszk
a szabadban is?
További szigorításokat fontolgat 
a kormány a koronavírus-járvány 
terjedésének megakadályozá-
sa érdekében: Ludovic Orban 
miniszterelnök szerint kiterjeszt-
hetik a maszkviselési kötelezett-
séget. Eközben a kormányoldal 
és az ellenzék között továbbra 
is zajlik az egymásra mutogatás 
a járvány berobbanása miatt. A 
PSD bizalmatlansági indítvánnyal 
fenyeget. 5.»

Drágább a napozóágy, 
mint máshol a szállás
Óriási eltérést mutatnak az árak a 
Fekete-tenger romániai partszaka-
szának különböző vidékei között 
egy szállásfoglaló oldal elemzése 
szerint. Van, ahol egy napra 75 
lejt is elkérnek egy napozóágy 
béreléséért, miközben egy kevésbé 
felkapott üdülőhelyen két sze-
mélynek elég lehet 80 lej is egy 
éjszakára. Augusztusban nőhetnek 
az árak.  6.»

Túljelentkezés
a magyar orvosin
A Marosvásárhelyi Orvosi, Gyógy-
szerészeti, Tudomány- és Techno-
lógiai Egyetem orvosi szakja volt 
a legnépszerűbb idén a magyar 
diákok körében, a felvételizők több 
mint fele nem „fér be” a 120 tandíj-
mentes helyre. A gyógyszerészetis 
helyek ugyanakkor nem telnek be 
a vasárnapi felvételi nyomán. A 
legtöbb fi atal azért szeretne bejutni 
a marosvásárhelyi felsőoktatási 
intézménybe, hogy magyarul tanul-
hasson tovább. 3.»

 » „Az arany 
drágulása nem 
vált ki válságot, 
hanem a válság 
előrejelzője, 
barométere a 
pénzpiacon levő 
állapotoknak” 
– szögezte le 
Králik Lóránd. 
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Sorra jelentenek telt házat
a hazai kórházak  2.»

Biztató jelek az akadozó
napelemprogramban  6.»

Bogdán Zsolt színművész
egyszemélyes előadása
Bartis Attila novellái alapján  9.»
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