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Dolar izgublja tla pod nogami 

AMERIŠKI DOLAR DANES SPET IZGUBLJA, KAR CENO ZLATA IN NAFTE VLEČE NAVZGOR. 
VZPON CENE ČRNEGA ZLATA ZAENKRAT NE DOHAJA UPADA VREDNOSTI AMERIŠKE 
VALUTE 
 

Ameriški dolar, v katerega so uprte oči svetovne 
finančne javnosti, je včeraj popoldne spet krepko 
potonil. Po nočnem predahu danes zjutraj ameriški 
zelenec nadaljuje pot navzdol. Ob 9. uri smo za en 
evro lahko kupili že 1,372 dolarja, kar je 2,6 
ameriškega centa več kot včeraj zjutraj in debelih 
7,1 centa več kot v sredo, pred objavo ameriške 
centralne banke, da bo trg preplavila z sveže 
natiskanimi dolarji. Zelenec je, od objave 
ameriškega Feda v manj kot 48 urah izgubil že gromozanskih 5,5 odstotka. 

Vlagatelji niso navdušeni nad poplavo denarja  

Vlagatelji so v praksi pokazali mnenje mnogih analitikov, da je poplava svežega denarja slab 
ukrep, ki bi lahko sprožil inflacijo. Ta bi svetovnemu gospodarstvu naredila več škode kot 
koristi. Vlagatelji na ameriških borzah so zato že včeraj unovčili dobičke prejšnjega dne in 
nameravajo Fedove ukrepe spremljati bolj od strani.  

Nafta v dolarjih dražja, v evrih komaj kaj  

50,5 dolarja oziroma 36,8 evra je ob 9. uri stal 159-litrski sodček nafte brent. Nafta se v 
evrih od včerajšnjih 36,5 evrov za 159-litrski sodček podražila za pol evra. Glede na ceno 
pred 24 urami se je nafta brent podražila za 1,5 dolarja.  

V času odprtja ameriških borz je bilo v določenem trenutku za sodček nafte brent potrebno 
odšteti celo 51,6 dolarja, a se je norenje cene, ki se je začelo ob 10. uri zjutraj, do večera 
povsem umirilo v okolici trenutnih 50,5 dolarja za 159-litrski sodček.  

Zlato v dolarjih dražje za 3,3; v evrih pa 1,8 odstotka  

964 dolarjev je ob9. uri stala unča (31,1 grama) zlata. To se je s padcem vrednosti ameriške 
valute včeraj in danes v zadnje pol ure spet precej podražilo. Unča je tako dražja za 31 
dolarjev oziroma 3,3 odstotka. Upad vrednosti ameriškega dolarja je ogrel cene vseh dragih 
in tudi barvnih kovin.  

V evrih se je zlato podražilo manj kot v dolarjih, saj je padec vrednosti ameriškega zelenca 
težka utež, ki zlato v evrih drži navzdol. Ob 9. uri je unča (31,1 grama) stala 704 evre, kar je 
13 evrov, oziroma 1,8 odstotka več kot včeraj zjutraj ob istem času.  
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