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ZAČETNA NAJVIŠJA NAJNIŽJA KONČNA SPREMEMBA TREND

Zlato/USD v Troy unčah 1664 1685 1555 1580 -5,05 % 

Srebro/USD v Troy unčah 31,46 32,14 28,26 28,50 -9,41 % 

Nafta v USD 97,39 98,13 91,56 91,71 -5,83 % 

vplivnih gospodarstev.  Ob vse večji porabi nafte na Kitajskem in brez prave alternative za pogonsko gorivo, bo cena nafte rastla.

DAX v točkah 7776 7826 7548 7720 -0,72 % 

S&P 500 v točkah 1498 1531 1485 1515 1,13 % 

HANGSENG v točkah 23729 23944 22445 23020 -2,99 % 

SENSEX v točkah 19895 19967 18794 18861 -5,20 % 

RTS v točkah 1600 1637 1529 1534 -4,13 % 

BOVESPA v točkah 59761 60496 55430 57424 -3,91 % 

prejšnjega velikega premika navzgor. Vsi trije so objavili rast proizvodnje, višjo potrošnjo denarja, več novo registriranih avtov…

EUR/USD 1,3577 1,3711 1,3018 1,3057 -3,83 % 

EUR/CHF 1,2359 1,2414 1,2118 1,2226 -1,08 % 

EUR/JPY 124,504 127,703 118,715 120,842 -2,94 % 

EUR/AUD 1,3022 1,3190 1,2676 1,2782 -1,84 % 

EUR/CAD 1,3546 1,3709 1,3329 1,3457 -1,08 % 

EUR/GBP 0,8562 0,8815 0,8446 0,8610 0,56 % 

Ameriški dolar je v zadnjih 12 letih izgubil na vrednosti proti vsem glavnim valutam, korporacije še nikoli niso bile tako močne.
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Slabši bodo trpeli  (Grčija, Portugalska, Irska, Španija, Slovenija…) zaradi njegove moči, močni bodo več izvažali, izkoriščali skupen   

mesecih nekaj pridobil nazaj.  Japonski jen bo po korekciji nadaljeval padanje proti 1,3. 

Trenutno razmerje med zlatom in srebrom  se je spremenilo v korist zlata  in je:  1 unča zlata =  55 unč srebra.   Nahajamo se v

1500 USD in za srebro pri 26 USD. Močno industrijsko povpraševanje po Ag in centralno bančno po Au sta branilca te meje.

Nemška podjetja so ugodno vrednotena, dobro delajo in imajo še veliko prostora za rast.

Od jeseni 2007 indeks še ni bil tako visoko, ameriške korporacije v večini primerov poslujejo nad pričakovanji vlagateljev.   Cena 

drage in bo v primeru kakšne nepričakovane slabe novice sledilo vnovčevanje dobička.

Če ne bo kakšnega novega finančnega potresa se bodo v bližnji prihodnosti indeksi pobarvali zeleno.

Zadnje mesece se veliko razpravlja o novem dvigu meje zadolževanja za ameriški javni dolg. Največji tuji upnici sta Kitajska in 

Evro kot skupni projekt različnih držav Evrope,  različnih kulturnih okolij, vrednot, političnih pogledov…. bo vedno izpostavljen.

trg…  Trenutno je EVRO v korekciji proti vsem valutnim parom, tudi funtu, ki je nenormalno izgubil in bo verjetno v prhodnjih

rast, japonske delnice so tudi zadihale pod novo finančno politiko. Američani se pa zelo poceni zadolžujejo s prodajo obveznic.

območju močne podpore cene na zlatu in srebru, zadnje par let je cena iz tega območja napredovala navzgor.  Za zlato je to pri

Takoj ko pride cena v bližino številke 100 se začnejo akcije za zaustavitev rasti. Seveda vse to dela svobodni trg, brez posega

Evropa je ujetnica političnih sistemov, demagoških politikov, ki uspejo prepričati neuke ljudi, da bo pod njihovo vladavino vse oh

in sploh. Krhko ravnotežje utegne zatresti prihajajoča politična kriza v Italiji, ki je tretja po ekonomski moči v evro območju.  

bo lahko v območju 1500 še nekaj časa nabirala moči za preboj navzgor. Potrebno se je zavedati, da so delnice iz tega indeksa že 

Brazilski indeks je na lanskoletnem dnu, nekako ne more slediti ostalim državam iz BRIC območja. Pri ostalih 3 gre za korekcijo 

Japonska. Na drugi strani so Američani največji tuji lastniki podjetij na Kitajskem in Japonskem. Kitajska dosega visoko gospodarsko
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