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ZAČETNA NAJVIŠJA NAJNIŽJA KONČNA SPREMEMBA TREND

Zlato/USD v Troy unčah 1252 1268 1182 1202 -3,99 % 

Srebro/USD v Troy unčah 19,97 20,48 18,64 19,39 -2,90 % 

Nafta v USD 92,77 100,73 92,82 98,44 6,11 % 

DAX v točkah 9406 9615 8997 9613 2,20 % 

S&P 500 v točkah 1804 1843 1754 1841 2,05 % 

HANGSENG v točkah 23881 24111 22714 23306 -2,41 % 

SENSEX v točkah 20792 21484 20569 21140 1,67 % 

RTS v točkah 1403 1445 1362 1442 2,78 % 

BOVESPA v točkah 52482 52482 49842 51507 -1,86 % 

leta 2000, zaradi prejšnje precenjenosti v zadnjih letih ne beležimo takšne rasti kot na zahodu, nihanja so večja. Letos lahko 

EUR/USD 1,3590 1,3891 1,3523 1,3777 1,38% 

EUR/CHF 1,2314 1,2323 1,2165 1,2265 -0,40 % 

EUR/JPY 139,202 145,666 138,414 144,999 4,16% 

EUR/AUD 1,4917 1,5594 1,4798 1,5418 3,36% 

EUR/CAD 1,4415 1,4814 1,4382 1,4643 1,58% 

EUR/GBP 0,8302 0,8466 0,8252 0,8316 0,17% 

Obrestna mera centralne banke
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Svetovalec za osebne naložbe

To bi bil lahko tudi razlog za večjo korekcijo, prišlo bo do vnovčevanja dobičkov in čakanje na novo priložnost.

Z normalizacijo razmer v evro območju bo CHF začel izgubljati svojo vrednost, večji premik bo narejen z dvigom obrestne mere.

V zadnjih 2 mesecih je evro pridobil proti jenu, kar 9%. Zaradi politike japonske centralne banke se bo padanje jena nadaljevalo.
Veliko je evro pridobil tudi proti kanadskem in avstralskem dolarju. Zaradi velike rasti lahko pričakujemo korekcijo.  
Britanci so objavii dobre podatke o gospodarski rasti, padec nezaposlenosti, plače se večajo…. Funt počasi pridobiva , kar je izgubil.

letu porasla na 1 miljon, kar je še vedno samo polovica doseženega pred krizo. Gradbeništvo še ni premagalo krize. Lastništvo

stanovanj je v teh letih padlo iz 69% na 64%.  Prejšnji delniški balon iz leta 2000 je prinesel znižanje obresti iz 6.5% na 1% v 2004.

Nizke obresti so prinesle vsesplošno zadolževanje za nakup stanovanj.  Sedanja, že 5 let trajajoča zelo nizka obrestna mera, to ne

uspe. Očitno se ljudje znova raje zadolžujejo za nakup delnic.  Nekje med januarjem in marcem naj bi prišlo do zmanjšanja QE

 iz 85 na 75 miljard $. Ker se nezaposlenost niža in bo dosegla zastavljeni cilj, bo verjetno porastla tudi obrestna mera in dolar.

anomalij. Ameriški dolg se konstantno povečuje, zaradi nizkih obresti, to trenutno ne predstavlja velikega problema. Kako bo v

prihodnje, ko se bo obrestna mera povišala? V bližnji prihodnosti bomo dosegli vrednost 2000, tam se lahko zgodi korekcija.

Razviti svet je letos presegel vrednosti delnic iz let 2000 in 2007. BRIK regija je tudi med krizo 2008 ostala nad vrednostmi iz

borzna evforija s polno močjo udari tudi tukaj in požene vse skupaj v nove rekordne vrednosti.

Pred krizo je bila izdaja gradbenih dovoljenj okoli 2 miljona letno, z nepremičninsko krizo so upadla na 0,5 miljona in v lanskem 

Trenutno razmerje med zlatom in srebrom  se je spremenilo v korist srebra  in je:  1 unča zlata =  62 unč srebra.   

Na zlatu smo znova prišli do najnižje točke zadnjih let, pri 1180 $ za unčo. Preboj tega nivoja bi pomenil nadaljevanje proti  

naslednji močni podpori pri 1000 $ za unčo. Tako nam kaže tehnična analiza, ki temelji predvsem na preteklih podatkih. 

V začetku decembra je prišlo do objave podatkov o trenutni ponudbi nafte, ki se je krepko znižala. To je povzročilo vrnitev cene

Rudniki imajo več stroškov pri izkopu in rafinaciji, kot je trenutna borzna cena, kar je v nasprotju z zgoraj povedanim.

cena pade, naftaši zmanjšajo količino črpanja, dokler se cena ne vrne nazaj v želeno območje.

leto je bilo zelo dobro, saj je pridobil 26% vrednosti. Tehnično gledano, imamo še veliko prostora navzgor, do naslednje krize.

v območje okoli 100. To samo potrjuje že večkrat napisano dejstvo, da je vzdržna cena za prodajalce nafte okoli 100$ za sod, če

V decembru je DAX dosegel novo najvišjo vrednost in vse kaže, da bo kmalu dosegel magično mejo pri 10.000 točkah.  Minulo 

Borzna evforija je na vrhuncu, v lanskem letu je index pridobil 31%. Stalni dotok svežega denarja je naredil svoje, sistem ni ozdravljen 
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