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ZAČETNA NAJVIŠJA NAJNIŽJA KONČNA SPREMEMBA TREND

Au v USD 1772 1796 1698 1720 - 2,93% 

Ag v USD 34,48 35,37 31,51 32,23 - 6,53 % 

rasti cene zlata. Če ne, je podpora na 1670 in nižje na 1630.  Povečevanje mase denarja v obtoku in negotova situacija

Nafta v USD 92,01 93,63 84,65 86,05 - 6,48 % 

nafte zmanjšale črpanje, kar se bo odrazilo z povišanjem cene.

DAX v točkah 7216 7448 7120 7260 0,61 % 

S&P 500 v točkah 1441 1471 1403 1412 - 2,01 % 

delavnih mest na mesec. Kar ne zadošča za znižanje stopnje nezaposlenosti pod 7%. Cene delnic niso več poceni in kakšne 

skokovite rasti ni več pričakovati. Najpomembnejši dogodek, ki bo vplival na borzo v novembru so predsedniške volitve.

HANGSENG v točkah 20840 21847 20767 21642 3,85 % 

SENSEX v točkah 18763 19137 18393 18505 - 1,38 % 

RTS v točkah 1476 1521 1426 1434 - 2,85 % 

BOVESPA v točkah 58176 60398 56581 57068 - 1,90 % 

Ali se bodo po volitvah delnice prevesile v korekcijo ali bodo nadaljevale navzgor? BRIC regija bo z močnejšim impulzom 

odreagirala navzdol ali navzgor.

EUR/USD 1,2856 1,3139 1,2804 1,2958 0,79 % 

EUR/CHF 1,2083 1,2142 1,2058 1,2071 - 0,10 % 

EUR/JPY 100,166 104,589 99,783 103,377 3,21 % 

EUR/AUD 1,2383 1,2731 1,2451 1,2487 0,84 % 

EUR/CAD 1,2643 1,3023 1,2575 1,2955 2,47 % 

EUR/GBP 0,7956 0,8164 0,7942 0,8035 0,99 % 

Močna resistenca pri 0,815 je ustavila rast evra. Lahko da je trimesečna korekcija zaključena in bomo nadaljevali navzdol.

Obrestna mera centralne banke
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Italija se bo mogoče uspela izviti iz krize brez pomoči, cene njihovih obveznic so že pod 5%, naročila gospodarstvu se povečujejo,

Trenutno razmerje med zlatom in srebrom  se je spremenilo v korist zlata  in je:  1 unča zlata =  53 unč srebra.  Resistenca na

 1800 USD je zaenkrat zdržala, zlato se je spustilo do podpore na 1700 USD. Če ostanemo nad to ceno, je verjetno nadaljevanje 

 v gospodarstvu bosta še naprej spodbujala rast.

Nafta se je odzvala na slabe gospodarske napovedi in umiritev odnosov z Iranom. Prišla je na tisti nivo, ko bodo proizvajalke

Nemška nezaposlenost ostaja zelo nizko , cena denarja v Nemčiji je najmanjša, trenutno se zadolžuje z 1,5% obrestno mero na 10 

letne obveznice. Kljub dobri kondiciji Nemškega gospodarstva, bo verjetno še zmeraj ZDA tista sila, ki bo potegnila trge navzgor

ali navzdol. Evropska kriza še ni končana in bo verjetno še naprej vnašala negotovost v EU finance.

Smo neposredno pred volitvami v ZDA. Statistični podatki o zaposlenosti so se v finalu volitev precej popravili, 170 tisoč novih 

Na Kitajskem v novembru odločajo o novi sestavi komiteja, zmanjšali naj bi ga iz 9 na 7 članov. Cel svet opazuje Ameriške borze.

Obljuba ECB je omogočila padanje obrestnih mer za države v finančni stiski.  Rekordna brezposelnost v Španiji, Grčiji, Portugalski,

zaostrovanje pogojev, ki jih te države morajo izpolnite da dobijo nujno pomoč, bo še naprej povzročala socialne nemire.
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javna uprava se racionalizira…  Trenutno bolj kaže navzdol, močna podpora je pri 1,28.

Šcicarski frank se, po optimizmu v EU coni prejšnji mesec, vrača proti 1,2. Dokler ne bo jasnih znakov okrevanja EU, bo tam ostal. 

Japonska je v prejšnjem mesecu imela deflacijo 0,4%, pocenitev življenskih potrebščin. Drag jen otežuje izvoz, če se bodo razmere

v EU uredile, lahko pričakujemo nadaljno rast EVRA proti JENU.

Avstralija je gospodarsko in finančno močna, inflacija je nizka, nezaposlenost tudi, pričakuje se nižanje obrestne mere.

Podobno kot US dolar, ima tudi CAD podporo pri 1,28,  ker sta zelo povezana se bo zgodilo kot pri US dolarju.
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