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Krugman obsoja ideje OECDOECD-ja o višjih obrestnih merah

Slovenski delniški trg ostaja nelikviden, indeks SBI TOP pa je blizu enoletnemu dnu.
Wall Street je v torek dobil nekaj zagona, vendar ne za dolgo.

"Trgovanje na Ljubljanski borzi se je spet zaključilo v rdečih številkah. Pri prometu 1,3

milijone evrov je osrednji indeks SBI TOP zdrsnil za tretjino odstotka. Največ prometa je bilo
z delnico Krke, ki je cenejša za dobro desetinko odstotka. Med prometnejšimi vrednostnimi
papirji opazimo še Novo KBM (+ 0,17 %) in obveznico SOS2E (-0,06 %). Med delnicami iz prve
kotacije je največ izgubil Petrol, katerega cena se je gibala okrog 270 evrov, kar je enoletno
dno," je dolgočasno sredino trgovanje za MMC povzel analitik pri GBD-ju
Rok Mubi.
GBD
Mubi Enotni
tečaj Savinih delnic se je po strmi torkovi rasti okrepil še za 1,4 odstotka. Končalo se je
padanje Zavarovalnice Triglav, potem ko so te delnice prejšnji mesec padle za 15 odstotkov.

Tečaji delnic v prvi kotaciji:
KRKA

-0,12 % 66,41 EUR

PETROL

-1,32 % 270,27

NOVA KBM

+0,17 % 11,49

MERCATOR

-0,38 % 153,09

TELEKOM

+0,17 % 98,54

GORENJE

-0,48 % 12,41

LUKA KOPER

-1,02 % 18,38

INTEREUROPA +1,68 % 3,63
Dow Jones komaj obstal nad 10 tisoč točkami
Zaradi izlitja nafte v Mehiškem zalivu in neuspešnih poskusov, da bi ustavili iztekanje nafte,
so delnice BP-ja v torek padle kar za 15 odstotkov, negativno pa se je gibala tudi vrednost
indeksa Dow Jones (10.024), saj je izgubil več kot odstotek vrednosti. Začetek dneva je bil še
precej obetaven, potem ko je bil objavljen podatek, da je proizvodnja dejavnost v ZDA prejšnji
mesec zaznamovala deseti zaporedni mesec rasti, medtem ko so izdatki za gradbene posle
aprila porasli z najvišjo stopno v zadnjem desetletju. Na pesimistično ozračje so vplivale
skrbi glede vpliva evropske dolžniške krize na svetovno gospodarsko raste. Med redkimi
delnicami, ki so se podražile, so spet Applove. Analitiki so po uspešnem začetku mednarodne
prodaje tabličnih računalnikov iPad zvišali oceno Applovih prihodkov.
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Ryanair bo prvič izplačal dividende
Vodilne evropske borze so bile v torek že za dva odstotka v minusu, dan pa presenetljivo
končale "nad gladino", tako da se je indeks FTSEurofirst 300 učvrstil nad tisoč točkami.
Delnice britanske zavarovalnice Prudential so poskočile za šest odstotkov, saj očitno ne bo
nič s (predragim) prevzemom azijske enote propadle zavarovalnice AIG. Irski letalski
prevoznik Ryanair je obljubil, da bo prvič izplačal dividende, hkrati pa napoveduje lep dobiček.
Delnice so poletele za 4,4 odstotka. V sredo dopoldne so bile evropske borze obarvane rdeče,
čeprav je evro porasel na skoraj 1,225 dolarja, potem ko so nekatere večje centralne banke
izjavile, da se evrom v deviznih rezervah ne bodo odrekle.
Nekdanji nobelovec proti dvigovanju obresti
Že kar nekaj časa obrestne mere niso v ospredju borznega dogajanja. Centralni banki na
obeh straneh Atlantika obresti držita na rekordno nizkih vrednosti, nekdanji Nobelov
nagrajenec za ekonomijo Paul Krugman pa je začuden, ker je OECD predlagal, naj tisti, ki
imajo v rokah vzvode monetarne politike, v naslednjem letu in pol občutno zvišajo obresti, da
preprečijo inflacijo, hkrati pa znižajo trošenje. Krugman je v kolumni za New York Timer
prepričan, da je to v nasprotju s trenutnimi potrebami gospodarstva. Po njegovem inflacija ni
realna grožnja. Potem ko so centralne banke jeseni leta 2008 povlekle prave poteze, da se je
preprečila velika depresija leta 1930, bi bile ideje o višjih obrestih destruktivne, še dodaja.

