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Zlato na novem rekordu, nafta malo cenejša 

V EVRIH JE CENA ZLATA DOSEGLA NOV REKORD, NAFTA SE JE POCENILA ZA DOBER 
DOLAR, SLEDNJI PA NADALJUJE VZPON V PRIMERJAVI Z EVROM 

 

159-litrski sodček nafte brent je ob 9. uri stal 44,8 dolarja, oziroma 35,12 evra. Cena se je 
na začetku trgovanja tega tedna rahlo zvišala in je trenutno na poti nazaj na najnižji nivo, ki 
je v okolici 44,3 dolarja za sodček. V petek se je cena nafte brent čez dan večinoma 
zniževala. Bili so trije poskoki, po katerih pa se je cena znižala s podobno hitrostjo kot se je 
prej zvišala. Danes nas je 159-litrski sodček nafte brent tako stal 1,3 dolarja manj kot v 
petek zjutraj.  

Sodček ameriške nafte WTI stane 37,5 dolarja. Cena je tako malo višja kot v petek zjutraj.  

Zlato ostaja med 930 in 940 dolarji  

Ob 9. uri smo unčo (31,1 grama) zlata lahko kupili za 939,5 dolarja. Cena najžlahtnejše 
kovine se zaenkrat vzpenja, graf pa je poln manjših in večjih skokov in padcev. Tudi petkov 
graf cene zlata je zelo nazobčan, saj se je cena v nekaj minutah spreminjala tudi za osem 
dolarjev navzdol in navzgor. Glede na stanje v petek ob 9. uri je zlato slab dolar cenejše.  

Zlato v evrih rekordno drago  

V evrih je cena zlata danes spet posegla po rekordni vrednosti. Za unčo e bilo ob 8:38 
potrebno odšteti že 739,3 evra. Ob 9. uri pa nas je unča stala 736,7 evra. V evropski valuti 
se zlato neprestano draži že od petka ob 17. uri.  

Ameriški dolar se počasi draži  

Danes ob 9. uri smo za en evro lahko kupili še 1,2755 ameriškega zelenca, kar je 1,7 
ameriškega centa manj kot v petek ob istem času. Dolar se je v petek večinoma krepil. Skok 
navzgor se je zgodil danes na začetku trgovanja, saj je razmerje med dolarjem in evrom z 
1,286 proti ena, poskočilo na 1,278 dolarja za en evro.  
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