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UVOD 

 

Vse države sveta oziroma denarne unije imajo svojo denarno valuto. Ker živimo v času, ko 

je globalna trgovina povezana, kot še nikoli, je potreba po menjavi valute nekaj običajnega. 

Zaradi tega je postal valutni trg v zadnjem desetletju največji finančni trg na svetu, ki 

dnevno ustvari za 5,3 bilijona ameriških dolarjev prometa na dan. To je osemkrat več kot 

vsi delniški in terminski trgi skupaj. Obenem pa je zanimivo tudi dejstvo, da je približno 

90 % vseh opravljenih poslov špekulativne narave (Bank for International Settlements, 

2013). 

 

Devizni tečaj nam pove, koliko količine ene valute prejmemo za eno enoto druge valute. Iz 

tega sledi, da sta v devizni tečaj vedno vpleteni dve valuti.  Najbolj likvidni valutni par na 

svetu sta evro (v nadaljevanju EUR) in ameriški dolar (v nadaljevanju USD). Devizni tečaj 

teh dveh valut je izjemnega pomena za vsa večja gospodarstva tega sveta. Izidi volitev, 

rezultati referendumov, retorika govora pomembnih politikov ali gospodarstvenikov, 

terorizem, vojna, stanje gospodarstva, obseg uvoza oziroma izvoza in tečaji drugih valut so 

le nekateri faktorji, ki oblikujejo dejanski devizni tečaj dveh valut.  Namen zaključne 

naloge pa je na podlagi preučitve strokovne literature in obdelave podatkov ugotoviti, ali 

ima objava pomembnejših makroekonomskih kazalcev v ZDA vpliv na gibanje tečaja 

EUR/USD. 

 

V tej zaključni nalogi se bom posvetil zgolj vsem pomembnejšim makroekonomskim 

kazalcem, ki jih objavljajo uradne ameriške institucije: ključna obrestna mera, bruto 

domači proizvod (v nadaljevanju BDP), stopnja nezaposlenosti, število gradbenih 

dovoljenj, zaposlenost v nekmetijskem sektorju itd. Na začetku bom predstavil nekaj 

osnovnih pojmov, ki se kasneje pogosto pojavljajo, preletel bom tudi zgodovino USD in 

EUR. Predmet tretjega poglavja bosta tehnična in temeljna analiza, ki sta najširša pojma 

analize pri trgovanju z vrednostnimi papirji oziroma valutami. Nato pa se bom podrobneje 

posvetil zgolj določenemu delu temeljne analize, in sicer makroekonomskim kazalcem 

oziroma njihovemu kratkoročnemu vplivu na gibanje tečaja EUR/USD. Sprva bom povzel 

raziskave in ugotovitve tujih znanstvenih virov. Odziv trga za tiste kazalce, ki na valutnem 

trgu povzročijo največ reakcije pa bom tudi grafično prikazal. Ker na dolgoročno gibanje 

tečaja vpliva vrsta dejavnikov, bom za čim bolj pristen prikaz reakcije uporabil kratko 

časovno obdobje,tj. do deset ur po objavi kazalca.  

 

1 OSNOVNI POJMI 

 

1.1 Valuta 

 

Pojem valuta ima več pomenov in jo lahko v širšem smislu štejemo tudi za devizo. Sicer z 

njo najpogosteje označujemo tuj denar – papirnati in kovani. Glede na to, kako je določena 
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vrednost denarne enote, lahko pomeni nacionalni denar ali pa rok, do katerega morajo biti 

poravnane denarne obveznosti (Ribnikar, 1997). 

 

Ribnikar (1997) pravi, da lahko valuta predstavlja več stvari: 

 

 denarni sistem, glede na to, kako je določena vrednost denarne enote (npr. zlata, 

srebra, vezana, papirna valuta), 

 nacionalni denar, 

 tujo gotovino. 

 

1.2 Deviza 

 

V praksi se pogosto dogaja, da se pojma valuta in deviza enačita oziroma narobe 

interpretirata. Tuja gotovina ni deviza, ampak je valuta. Enko velja za devizne vloge pri 

slovenskih bankah ali pa za tuj denar, ki ga imajo ljudje spravljenega doma. V strokovni 

literaturi najdemo več različnih interpretacij pojma deviza. Notar (1989) navaja, da je 

deviza tuj knjižni denar ter ostale kratkoročne terjatve do tujine izražene v tujem denarju. 

Valuta torej dobi pomen devize, ko zapusti območje države izdajateljice valute. 

 

Ribnikar (1987) opredeli devizo predvsem kot tuj denar. Poleg tega pa ima deviza vseeno 

širši pojem. Obstajajo še druga imetja pri bankah v tujini – to so tista, ki jih tujci ne štejejo 

k denarju v obtoku. Praviloma morajo biti to bančne vloge na vpogled, ki pa jih tujci ne 

štejejo k denarju v obtoku. Poleg tega med devize štejemo tudi kratkoročne terjatve do 

tujine, kot so državni vrednostni papirji, menice in obveznice. Teoretično bi med devize 

lahko šteli vse terjatve do tujine, vendar se deviza ne pojmuje tako široko, da bi obsegala 

vse, kar država izkazuje v svojem računu mednarodnih zadolžitev med aktivo in 

terjatvami. 

 

Kumar navaja, da denar, ki zapusti državo izdajateljico, v veliki večini zamenja tudi 

lastnika tega denarja. Tujec si torej lasti v denarju izraženo devizno terjatev do izdajateljice 

denarja − centralne banke (Kumar, 2001). 

 

Zakon o deviznem poslovanju RS pa devizo definira kot »denarno terjatev do tujih bank« 

(Ur. l. RS, št. 23/99). 

 

1.3 Devizni tečaj 

 

Devizni tečaj je relativna cena dveh valut, kjer izrazimo ceno ene valute v drugi valuti. 

Pokaže, koliko enot domače valute je potrebno dati za enoto tuje valute. Tečaj je zelo 

pomemben dejavnik v ekonomiji, saj ima pomemben vpliv na uvoz in izvoz blaga oziroma 

storitev. Če želi uvoznik iz države A uvoziti blago v državo B, mora poleg blaga kupiti tudi 
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valuto te države. Prav tako to velja za uvoznika iz države B. Tako se v mednarodni 

menjavi oblikuje cena blaga in storitev kot tudi cena posameznih valut (Mrak, 1994). 

 

Mrak (2002) pravi, da ločimo štiri različne tipe deviznih tečajev: nominalni bilateralni, 

realni bilateralni, nominalni efektivni in realni efektivni devizni tečaj. Uradne javne 

publicitete v svojih objavah deviznih tečajev večinoma uporabljajo nominalni bilateralni 

tečaj. Ta tečaj pa je mogoče prikazati na dva načina: 

 

 direktna oziroma neposredna kotacija: X enot domače valute za eno enoto tuje valute. 

Primer: 0,95 EUR za 1 USD, 

 Indirektna oziroma posredna kotacija: X enot tuje valute za eno enoto domače valute. 

Primer: 1 EUR za 1,10 USD. 

 

2 VALUTNI PAR EUR/USD 

 

2.1 Predstavitev evra 

 

EUR je enotna valuta, ki je uradno plačilno sredstvo v 19 državah Evropske unije, kot 

domačo valuto pa ga uporablja preko 337 milijonov Evropejcev. Z EUR je mogoče kot z 

uradnim plačilnim sredstvom plačevati od leta 1999. To je bil eden prvih večjih korakov k 

integraciji evroobmočja. EUR pa ni uradna valuta v vseh državah Evropske unije. Tako 

Danska kot tudi Združeno Kraljestvo sta se odločili, da skupne valute ne bosta prevzeli. 

Poleg tega pa EUR ni uradna valuta tudi v nekaterih drugih evropskih državah, med 

drugim tudi na Švedskem, kjer niso izpolnili vseh pogojev za prevzetje te valute (Evro, 

2016). 

 

Skupna evropska valuta je bila uvedena, ker naj bi prinesla določene prednosti. Na uradni 

strani Evropske centralne banke jih je nekaj tudi navedenih (ECB, 2016): 

 

 skupna valuta povečuje preglednost cen, odpravlja stroške menjave valute in olajša 

mednarodno trgovino, 

 spodbuja zdrave javne finance in prispeva k nižji inflaciji, 

 velikost in trdnost evropskega območja nudi boljšo zaščito pred zunanjimi 

gospodarskimi pretresi, kot so nepričakovana rast cen nafte ali pretresi na valutnih 

trgih, 

 omogoča lažje potovanje po Evropi. 

 

Spletna publikacija International Monetary Fund (World Economy Outlook, 2013) kot 

najbolj očitno in pomembno prednost skupne enotne valute navaja odpravo valutnega 

tveganja. Sprememba deviznega tečaja lahko povzroča velike preglavice podjetjem, ki 

svoje produkte oziroma storitve izvažajo v države, ki uporabljajo drugo valuto. Če na 
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primer podjetje svoje produkte prodaja z 2-odstotno maržo, obenem pa cena njihove valute 

v primerjavi z valuto države, v katero izvažajo, apreciira za 2 %, to izniči maržo podjetja. 

 

Z enotno valuto imajo vlade evroobmočja tudi veliko manjšo možnost izrabljanja inflacije 

za zmanjšanje proračunskega primanjkljaja. To možnost so vlade pred tem rade 

izkoriščale. Drugi način za zmanjšanje proračunskega primanjkljaja je namreč dvig 

davkov, kar pa prinaša nezadovoljstvo volilcev (Huerta de Soto, 2012). 

 

Na drugi strani pa obstajajo tudi negativne posledice enotne evropske valute. Kot eno 

izmed glavnih slabosti lahko izpostavimo različne gospodarske razmere v državah skupne 

valute. Vsako gospodarstvo bi za optimalno delovanje potrebovalo svojo specifično 

monetarno politiko, kar pa zaradi skupne valute ni mogoče. Odločitev o monetarni politiki 

sprejema majhno število ljudi, ki lahko odločitve sprejemajo glede na želje vplivnejših 

članic skupne monetarne unije. To pa ima lahko pogubne učinke za nekatere članice unije 

(Begus, 2012). 

 

Podobno problematiko enotne valute navaja tudi Geoghehan (2014). Objave 

makroekonomskih kazalcev posameznih držav evropske monetarne unije spremljajo 

špekulantski trgovci po celem svetu. Na podlagi teh podatkov se odločajo, ali bodo 

kupovali oziroma prodajali valuto. V kolikor pride do objave podatkov, ki so pod 

pričakovanjem zgolj v eni izmed držav evropske monetarne unije, to lahko privede do 

depreciacije valute, čeprav je ekonomsko stanje v drugih državah unije dobro. 

 

Monetarna politika evra je sicer odgovornost Evropske centralne banke (ECB), ki je bila 

ustanovljena v ta namen, in nacionalnih centralnih bank (pri nas Banka Slovenije) držav 

evrskega območja. Fiskalna in strukturna politika ostajata v rokah posameznih nacionalnih 

organov, vendar morata biti vedno usklajeni z namenom doseganja skupnih ciljev 

stabilnosti, rasti in zaposlovanja v evroobmočju. Naloga nadzora finančnih institucij je bila 

zaupana Evropski centralni banki in nacionalnim nadzornikom, ki tesno sodelujejo v 

okviru integracijskega sistema, nadzorujejo in preverjajo, ali banke delujejo v skladu z 

bančnimi pravili Evropske unije (ECB, 2016). 

 

2.2 Predstavitev ameriškega dolarja 

 

USD je ena izmed najbolj razširjenih valut na svetu. Kot uradno valuto ga priznavajo v 

različnih državah sveta, v ZDA, Kanadi, Avstraliji, Hong Kongu, Liberiji, na Novi 

Zelandiji in v Singapurju. Začetki segajo v daljno leto 1785, ko je bil 6. julija USD 

proglašen za uradno valuto ZDA. Do leta 1791 je bila vrednost valute neposredno vezana 

na srebro in zlato. Postopoma je vpliv srebra na vrednost USD upadal, medtem ko ima 

zlato še danes precejšni vpliv na njegovo vrednost (Bankainfo, 2016). 
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Poleg omenjenih prelomnic v razvoju USD lahko izpostavimo še nekaj pomembnih 

dogodkov (Bankainfo, 2016):  

 

 leta 1900 so kot merilo uradnega denarja izdali dolarski kovanec, ki je vseboval 25,8 

zrn zlata; unča zlata je bila tako vredna 20,76 USD. Vse ostale oblike denarja so 

morale biti vezane na to osnovno enoto,  

 leta 1933 je ameriški predsednik Franklin D. Roosevelt zaukazal, da morajo vsi, ki 

imajo v posesti kakršnekoli zlate predmete (razen osebnih), zamenjati to zlatnino za 

denar, 

 v času po drugi svetovni vojni so ZDA dosegle sporazum, po katerem je USD postal 

rezervna valuta. Valute članic so bile vezane na zlato z možnostjo odstopanja enega 

odstotka, ni pa jih bilo mogoče neposredno zamenjati v zlato, vendar zgolj preko 

dolarja. Sporazum je veljal od leta 1945 do 1971, 

 USD so šele leta 2003 začeli tiskati tudi v drugih barvah kot samo zeleni. Vzrok je bil 

izboljšanje varnosti zaradi ponarejevalcev. 

 

Ključna institucija, ki bedi nad monetarno politiko ZDA je centralna banka Združenih 

držav Amerike (angl. The Federal Reserve System, v nadaljevanju FED). 23. decembra  

1913 je s podpisom njegovo ustanovitev omogočil tedanji predsednik Woodrow Wilson. 

Danes odgovornost centralne banke pokriva štiri osnovna področja (FED, 2016): 

 

 vodenje monetarne politike ZDA s poseganjem v ceno denarja in kreditne pogoje v 

gospodarstvu za doseganje nizke brezposelnosti in stabilizacijo cen, 

 nadzor in regulacija komercialnih bank in drugih pomembnih finančnih institucij ter s 

tem zagotavljanje varnosti in trdnosti finančnega sistema, 

 ohranjanje stabilnosti finančnega sistema in nadzor nad sistemskimi tveganji, ki bi 

lahko prizadeli finančne trge, 

 zagotavljanje določenih finančnih storitev za vlado ZDA, ameriške finančne institucije 

in nekatere tuje uradne institucije. 

 

USD je vodilna valuta tako v mednarodni trgovini kot tudi na valutnem trgu. 86 % 

celotnega volumna transakcij na valutnem trgu vključuje USD, kar je občutno več kot 

drugouvrščeni EUR, ki je vključen v 37 % vseh transakcij. Razlogov za njegovo 

priljubljenost je več, eden izmed bolj pomembnih pa je izjemno majhna razlika med 

prodajno in nakupno ceno, kar prinaša majhne stroške menjave. Pri tem velja logika, večji 

kot je volumen transakcij (ponudbe in povpraševanja), manjša je cena menjave. Poleg tega 

pa pri volumnu transakcij igra pomembno vlogo mednarodna trgovina. ZDA veljajo za 

velikega uvoznika oziroma izvoznika, vendar to ni bistveno. Ključno vlogo igrajo računi 

izvoznikov, ki ne prihajajo iz ZDA oziroma niso naslovljeni na subjekte v ZDA. Veliko 

držav v mednarodni trgovini pri izdajanju računov kot valuto uporablja USD, saj velja za 

stabilno valuto in ne prinaša velikega valutnega tveganja (Goldberg, 2010). 
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3 TEMELJNA IN TEHNIČNA ANALIZA 

 

Tehnična in temeljna analiza sta dve glavni usmeritvi pri predvidevanju gibanja deviznega 

tečaja (in finančnih trgih nasploh). Tehnična analiza se osredotoča na gibanje samega 

tečaja in te podatke uporabi za napovedovanje njegovega prihodnjega stanja. Na drugi 

strani se temeljna analiza posveča ekonomskim dejavnikom (Investopedia, 2016). 

 

Temeljna in tehnična analiza se razlikujeta že po samem pristopu analiziranja. Temeljni 

analitiki se ukvarjajo z dejanskimi vzroki za določeno gibanje tečaja, medtem ko tehnični 

analitiki pozornost posvečajo tehničnim indikatorjem in vzorcem na grafih, vzrok za samo 

gibanje pa jih ne zanima. Temeljni analitiki želijo bodočo vrednost tečaja ugotoviti na 

podlagi vrste različnih dejavnikov, vse od gospodarskega in finančnega stanja v držav, pa 

do političnih razmer in vseh ostalih dejavnikov, ki lahko kakorkoli vplivajo na stabilnost 

oziroma nestabilnost valute v širšem pomenu besede. Razlika med analizami se kaže tudi v 

osredotočenosti raziskav. Filozofija temeljnih analitikov je, da je gibanje tečaja odvisno od 

dejavnikov izven valutnih trgov. Njihov cilj je tako ugotoviti povezavo med deviznim 

tečajem in zapletenimi makroekonomskimi ter ostalimi relevantnimi dejavniki. Tehnični 

analitiki pa se za napovedovanje prihodnjih tečajev osredotočajo zgolj na valutni trg 

oziroma na preteklo vrednost valutnega tečaja. Na podlagi preteklih vrednosti tečaja želijo 

določiti bodočo vrednost. Valutni trg obravnavajo kot samostojen in neodvisen sistem, 

nihanja v tečaju pa so odvisna zgolj od razmerja med nakupom in prodajo. Vzrok za 

povečan nakup ali prodajo obravnavajo kot neznanega oziroma nepomembnega. Razliko 

lahko predstavimo tudi z enostavnim primerom, ko EUR pridobiva na vrednosti v 

primerjavi z USD. Temeljni analitik to na primer pripisuje stopnji inflacije ter razliki v 

referenčni obrestni meri. Na podlagi teh ugotovitev nato predvideva, kako in v kolikšni 

meri bo to nadaljnje vplivalo na valutni tečaj. Z razliko od temeljnega analitika bo tehnični 

zgolj ugotovil rast vrednosti EUR. S pomočjo grafov in drugih tehničnih indikatorjev, ki so 

pridobljeni iz preteklih vrednosti tečaja, bo poskušal ugotoviti, ali se bo trend rasti tečaja 

nadaljeval. Analizi pa se pomembno razlikujeta tudi iz časovnega vidika. Tehnični analitiki 

so v večini naravnani h kratkoročnim analizam in trgovanju, ki lahko trajajo od nekaj dni 

pa vse tja do le nekaj minut. Temeljni analitiki pa želijo na podlagi celostne slike stanja 

določenega gospodarstva ugotoviti daljši trend valutnega para (Kritzer, 2012).  

 

Katera izmed analiz bo pokazala najboljše rezultate, je večna tema razprave med 

temeljnimi in tehničnimi analitiki. Obstaja veliko pozitivnih plati kot tudi kritik obeh 

analiz, v praksi pa trgovci z valutami radi poudarjajo, da je za napovedovanje gibanja 

tečajev najbolj primerna kombinacija obeh analiz (Tehnična analiza, 2016). 
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3.1 Tehnična analiza 

 

S tehnično analizo poskušamo ugotoviti, ali se je povpraševanje po določeni valuti 

povečalo ali zmanjšalo in na ta način ugotovimo nadaljnji trend tečaja. Ne zanimajo nas 

vzroki, zakaj je do tega prišlo, zanima nas samo bodoča vrednost tečaja (Strašek, 2005). 

 

Tehnična analiza za napovedovanje prihodnjih gibanj cen analizira pretekle vrednosti. 

Iskanje vzrokov, zakaj je do tega prišlo, je nesmiselno in zamudno opravilo, zanima nas 

samo vrednost tečaja. Analiza temelji na grafičnem preučevanju trga. Za preučevanje 

uporabljamo trenutne in pretekle vrednosti tečaja, osnovno orodje pa so grafi. Zaradi 

subjektivnosti pri prikazovanju grafov in njihovi interpretaciji je uspešnost tega pristopa 

močno odvisna od sposobnosti analitika. Slednji si pri analizi zato pogosto pomagajo z 

dodatnimi orodji, kot so oscilatorji in razni indikatorji (Murphy, 1999). 

 

Tehnična analiza je študija tržnih podatkov, kot so pretekli in aktualni podatki cen ter 

količin, da bi lahko predvideli prihodnje aktivnosti na trgu. Pretekli podatki o cenah so 

najpogosteje uporabljeni in dostopni podatki, ki so vključeni v analizo. Pretekli podatki 

trga se hranijo in oblikujejo grafikone različnih časovnih obdobij. Trgovec, ki uporablja 

tehnično analizo, lahko analizira različne grafikone skozi specifična časovna obdobja, da bi 

določil vstopno in izstopno raven cen trgovanja. S preučevanjem grafikona, je mogoče 

dobiti informacijo o najverjetnejšem gibanju cene finančnega instrumenta v prihodnosti 

(Fortrade, 2016). 

 

3.1.1 Grafikoni 

 

V praksi so najbolj razširjene tri vrste grafov (Learn Technical Analysis, 2007): 

 

 linijski grafikon je najbolj enostaven prikazovalnik gibanja tečaja, ki prikazuje 

najmanj informaciji, saj poda le zaključne cene časovnega intervala, 

 palični grafikon vsebuje več informacij. Poleg same vrednosti tečaja ta grafikon poda 

tudi najvišjo in najnižjo ter začetno in zaključno vrednost tečaja določenega časovnega 

obdobja, 

 grafikon japonskih svečnikov je med analitiki vedno bolj prisoten, saj tako kot palični 

grafikon poda najnižjo, najvišjo in končno vrednost tečaja v določenem časovnem 

intervalu. Za razliko od paličnega grafikona pa imajo te svečniki širši trup, ki se glede 

na razmerje začetne in končne cene različno obarva. V kolikor je končna cena nižja od 

začetne, se svečnik obarva rdeče, v nasprotnem primeru pa modro. 
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3.1.2 Trend 

 

Trend je eden izmed najbolj enostavnih, a obenem tudi najbolj učinkovitih grafičnih orodij. 

Predstavlja splošno smer gibanja tečaja v nekem (praviloma daljšem) časovnem obdobju. 

Trg se nikoli ne giblje v ravni liniji, vendar vedno obstajajo določena nihanja, meje teh 

nihanj pa določajo vrhovi in doline. Pozitivni oziroma bikovski trend predstavlja več 

zaporednih višjih vrhov in dolin. Nasprotno negativni ali medvedji trend predstavlja več 

zaporednih nižjih vrhov in dolin. Če pa se trg v tem območju giblje vodoravno, to 

predstavlja vodoravni trend (angl. sideway). Da je trend resničen, se mora trg črte trenda 

dotakniti vsaj trikrat. Večkrat, kot se ta dotik zgodi, bolj pomemben je ta trend in težje 

cena prebije višje oziroma nižje (Fortrade, 2016). 

 

3.1.3 Podpora in odpor 

 

Podpora predstavlja več zaporednih, med sabo povezanih, dolin ter predstavlja raven cen, 

kjer kupci s svojim nakupom presežejo ponudbo in na ta način preprečijo nadaljnje padanje 

cene valutnega para. Če je ponudba manjša od povpraševanja, se cena odbije od podporne 

linije in nadaljuje z rastjo. Ko pa je ponudba večja od povpraševanja, cena prebije točko 

podpore in na ta način naznani obrat v trendu ter nadaljnje padanje cen. Iz perspektive rasti 

cene velja enako, le da tam uporabljamo besedo odpor. Kadarkoli pride do preboja in cena 

nadaljuje novo smer, linija podpore postane linija odpora oziroma obratno (Fortrade, 

2016). 

 

3.1.4 Tehnični indikatorji 

 

Tehnični indikator je statistična informacija, ki se uporabi za predvidevanje prihodnjih 

tečajev oziroma trendov. Pridobivamo jih s pomočjo različnih matematičnih formul, ki za 

osnovo jemljejo ceno vrednostnega papirja oziroma tečaja. Določeni indikatorji pri 

izračunih uporabljajo tudi druge spremenljivke, kot na primer obseg trgovanja. V grobem 

ločimo dva tipa indikatorjev. Vodilni indikator predvideva gibanje tečaja, še preden tečaj 

to raven doseže. Prednost indikatorja je, da lahko z njegovo pomočjo povečamo dobiček, 

saj napove smer gibanja še preden se to dejansko zgodi. Napačna raba oziroma 

neupoštevanje vseh ostalih stranskih vplivov pa lahko pripelje do izgube. Sledilni 

indikatorji pa ne napovedujejo prihodnjih trendov, ampak analizirajo tekočega. Z njihovo 

pomočjo lahko ugotovimo ali potrdimo nov trend oziroma zaznamo konec ali slabitev 

trenda. Slabost indikatorjev tega tipa je, da so prepozni in zato mnogokrat neuporabni 

(Basics of Technical Analysis, 2015). 

 

V nadaljevanju bom predstavil  nekaj najbolj uporabljenih tehničnih indikatorjev v praksi: 
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 drseče sredine je indikator, ki ga trgovci uporabljajo za prepoznavanje novih trendov 

ali zaključek obstoječih. Izračuna se kot aritmetična sredina preteklih vrednosti tečajev 

(Finance, 2007), 

 indeks relativne moči je med trgovci zelo priljubljen indikator, namenjen pa je 

prepoznavanju preobrata v trendu. Kazalec prikazuje vrednosti na lestvici od 0 do 100. 

Vrednosti nad 80 predstavljajo pretirano kupovanje, medtem ko vrednosti pod 20 

predstavljajo pretirano prodajanje na trgu (Fortrade, 2016), 

 indeks konvergence in divergence drsečih povprečji je izpopolnjena varianta drsečih 

sredin, saj prikazuje interakcijo med dvema sredinama. Dolgoročna drseča sredina 

meri 26, medtem ko kratkoročna 12 dni. Trgovci uporabljajo indikator kot orodje za 

prepoznavanje preobrata v trendu. V primeru, ko se MACD kazalnik dvigne in cena še 

vedno pada, bi to lahko pomenilo izhodiščno točko in preobrat v trendu (Fortrade, 

2016), 

 Bollingerjev pas (angl. Bollinger Bands) je kazalnik nestabilnosti oziroma 

nestanovitnosti in se uporablja za prepoznavanje izjemne rasti oziroma padca v 

primerjavi s trenutno ceno. Obstaja več različnih tehnik uporabe tega kazalnika. 

Osnovna uporaba pa je taka, da je cena instrumenta previsoka, če se cena dotakne 

zgornjega dela pasu. V tem primeru naj bi nato sledila korekcija in nižanje cene. 

(Learn Technical Analysis, 2007), 

 stohastični indikator temelji na ugotovitvi, da ko se cena viša, je zaključna (zadnja) 

cena v tistem preučevanem časovnem okvirju bližje zgornjemu delu tega razpona, kot 

spodnjemu. Analitiki ga uporabljajo za ugotavljanje precenjenosti in podcenjenosti 

določene valute (Fortrade, 2016). 

 

3.2 Temeljna analiza 

 

Temeljna analiza se ukvarja z zunanjimi dejavniki, ki vplivajo na spremembo vrednosti 

valute. Lahko gre za merljive dejavnike, kot so na primer makroekonomski kazalci, 

obstajajo pa tudi nemerljivi faktorji, kamor štejemo sentiment vlagateljev, politične 

razmere in krize različnih vrst, ki jih ni mogoče točno ovrednotiti. Osnovni princip 

temeljne analize je ravnotežje. V vsakem danem trenutku naj bi bil tečaj valutnega para v 

ravnovesju s trgovskimi in naložbenimi tokovi. Seveda lahko nihanja v tržnih tveganjih ter 

drugi nepredvidljivi dogodki poskrbijo, da je tečaj veliko nad oziroma pod uravnoteženo 

ravnjo. (Kritzer, 2012). 

 

Ekonomske, politične in socialne sile so osnova, iz katere izhaja temeljna analiza. Analitiki 

morajo upoštevali vrsto makroekonomskih faktorjev, kot so: nezaposlenost, BDP, 

indikatorji rasti ter trgovski in proračunski primanjkljaj. Čeprav je reakcija trga 

nepredvidljiva, koncept analize sloni na objavah makroekonomskih kazalcev kot tudi na 

politični stabilnosti in uveljavljeni politiki. Vpliv teh dejavnikov ni enoten v vseh državah, 

saj je vsako okolje specifično in drugače reagira na določeno objavo (Burrell, 2007).  
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3.2.1 Plačilnobilančna teorija 

 

Plačilnobilančna teorija pravi, da se tečaj posamezne valute dolgoročno oblikuje tako, da 

državi zagotavlja izravnano plačilno bilanco oziroma izravnan tekoči del plačilne bilance  

(Veselinovič, 2003 ).  

 

Plačilna bilanca je skupek vseh transakcij rezidentov ene države z rezidenti druge države v 

nekem časovnem okvirju. Sestavljena je iz dveh delov, in sicer iz kapitalskih transakcij ter 

iz tekočega dela plačilne bilance. Tekoči del plačilne bilance zajema vse redne prihodke 

gospodarskih subjektov, medtem ko se kapitalske transakcije nanašajo na spremembo 

terjatev in obveznosti do tujine. Princip plačilnobilančne teorije pravi, da če domače 

gospodarstvo ustvarili presežek v menjavi s tujim, devizni prilivi presežejo devizne odlive. 

Posledično je na trgu več deviz, kot pa je po njih povpraševanja in vrednost domače valute 

se zviša (Notar, 1989). 

 

3.2.2 Pariteta kupne moči 

 

Osnovni princip, ki ga zagovarja teorija paritete kupne moči je, da bi morale biti cene ene 

dobrine v eni državi, enake ceni iste dobrine v drugi državi, izmenjane po tekočem tečaju. 

Obstajata dve različici teorije, in sicer absolutna ter relativna teorija. Absolutna teorija 

pravi, da je valutni tečaj dveh valut v enakem razmerju, kot je razmerje cen enake košarice 

blaga v teh dveh državah. Gre torej za ravnovesje med domačo in tujo valuto ter domačimi 

in tujimi cenami. V kolikor za košarico določenih dobrin v ZDA plačamo 10 USD in za 

enako košarico v EU odštejemo 20 EUR, mora po tej teoriji valutni tečaj znašati 2 

EUR/USD. Teorija ima kar nekaj pomanjkljivosti, saj na primer zanemarja tržne ovire in 

transportne stroške, ki bi jih v realnosti morali upoštevati. Da bi teorija zdržala, bi poleg 

tega morali v vseh državah proizvajati enko vrsto dobrin. Po relativni teoriji pa je za 

določanje ravnovesja valutnega tečaja odločilna razlika v stopnji inflacije med državama. 

Če to ponazorimo v zgornjem primeru, bo višja stopnja inflacije v EU v primerjavi z ZDA 

zvišala tečaj EUR/USD oziroma povzročila depreciacijo evra. Obratno pa višja stopnja 

inflacije v ZDA povzroči padec tečaja EUR/USD in apreciacijo evra (Mrak, 2002).  

  

3.2.3 Monetarna teorija 

 

Denarna teorija deviznih tečajev izhaja iz razmerja med ponudbo in povpraševanjem po 

denarju. To razmerje je tudi odločujoči dejavnik, ki določa splošno višino cen v 

gospodarstvu. Osrednjo vlogo v denarni teoriji namreč zavzema splošna raven cen, saj 

določa realno vrednost nominalnega, realnega in denarnega premoženja. Ponudba denarja 

je po tej teoriji določena eksogeno, odvisna pa je od denarne mase in denarnega 

multiplikatorja. Povpraševanje po denarju je odvisno od dohodka, obrestnih mer in cen. 

Torej je realno povpraševanje odvisno od realnega dohodka in realne obrestne mere, in 
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sicer se povpraševanje po denarju premosorazmerno povečuje z naraščanjem dohodka in 

obratno sorazmerno z naraščanjem obrestne mere (Ribnikar, 2000). 

 

3.2.4 Politični vpliv 

 

Vpliv politike na finančne trge je težko izmeriti. V večini primerov ima to le psihološki 

vpliv na gibanje tečajev. To še posebej velja na primeru Združenih držav Amerike, kjer se 

gospodarska politika ni bistveno spremenila že nekaj desetletij. Postopoma je bila uvedena 

prosta trgovina, davčne stopnje so se rahlo znižale, podjetja so postala bolj dobičkonosna, 

potrošnja se je povečala. Zgodovinski podatki od leta 1973 kažejo, da je USD močneje 

pridobil na vrednosti zgolj med predsedovanjem Billa Clintona med letoma 1992 in 2000. 

Vendar to najverjetneje ne gre pripisati njegovi ekonomski politiki, ampak gospodarskemu 

in borznemu razcvetu v tem obdobju. Vsekakor pa to ne pomeni, da politične odločitve ne 

morejo imeti vpliva na tečaj valute. Ko je maja 2011 ameriški kongres začasno dvignil 

mejo zadolževanja, je USD utrpel veliko izgubo. Močnejši vpliv politike navadno zaznamo 

pri valutah z mlajšo zgodovino (Kritzer, 2012). 

 

3.2.5 Makroekonomski kazalci 

 

Države oziroma državne institucije, kot so uradi, agencije ali zasebni sektor, dnevno 

objavljajo podatke o vrednosti makroekonomskih kazalcev. Med najbolj pomembne 

štejemo BDP, zaposlenost in brezposelnost ter inflacijo. Na podlagi teh podatkov lahko 

strokovnjaki ocenijo stanje gospodarstva in napovejo njegovo stanje v prihodnosti. 

Gledano širše, z analizo teh podatkov je mogoče preučevati tok dohodka v gospodarstvu in 

se ukvarjati s skupnimi oziroma agregatnimi podatki v celotni proizvodnji, ki odraža celoto 

in povprečja na ravni narodnega gospodarstva (Kampuš Trop, 1999). 

 

Ameriške državne institucije objavljajo vrsto makroekonomskih kazalcev, ki jih v grobem 

delijo na pet glavni kategorij. Vsaka glavna kategorija pa se nato deli na več bolj ali manj 

pomembnih kazalcev. Frekvenca objav se lahko močno razlikuje od kazalca do kazalca. 

Nekatere podatke objavljajo na tedenskih ali dvotedenskih bazah, medtem ko določene 

objavljajo na mesec ali dva oziroma tudi na daljše obdobje. Osnovne kategorije 

makroekonomskih kazalcev (Investing, 2016): 

 

 zaposlenost: zaposlenost v nekmetijskem sektorju, stopnja brezposelnosti, število 

prosilcev za zaposlitev, prosilci za prvo zaposlitev, zaposlenost v privatnem sektorju 

…, 

 inflacija: stopnja inflacije, indeks cen proizvajalcev, indeks cen izvoženega blaga, 

indeks cen uvoženega blaga …, 

 ključna obrestna mera, 
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 ekonomska aktivnost: BDP, maloprodaja, gradbena dovoljenja, prodaja novogradenj, 

proizvajalno-nabavni indeks, neproizvajalno-nabavni indeks …, 

 bilanca: trgovska bilanca, trgovska bilanca dobrin … 

 

4 MAKROEKONOMSKI KAZALCI TER NJIHOV 

KRATRKOROČNI VPLIV NA GIBANJE TEČAJA 

 

Empirična literatura o vplivu makroekonomskih objav na gibanje tečaja se je v zadnjem 

desetletju močno razširila. Prve študije, ki so nastale okoli leta 1980, so temeljile zgolj na 

eni vrednosti tečaja v enem dnevu in niso prinesle uporabnejših rezultatov. Nove metode in 

tehnologije, ki so omogočale spremljavo gibanja tečaja tekom celega dneva, pa so 

pripomogle k naprednemu analiziranju vpliva objav na tečaj valutnega para. Analitiki so v 

začetku novega tisočletja že ugotovili, da je odziv trga na objavo novice možno zaznati že 

uro do dve po objavi, same posledice pa so lahko nato trajale tudi več dni. Zadnje 

raziskave pa so pokazale, da je reakcijski čas od objave podatka pa do odziva na trgu, 

minimalen, zelo se je povečal tudi sam volumen sklenjenih poslov ob trenutku objave. 

Lahaye, Laurent in Neely (2010) navajajo, da je odziv trga mogoče zaznati že v desetih 

sekundah po objavi, nato pa ta traja še približno pol minute. Trg je najbolj občutljiv na 

objavo makroekonomskih kazalcev iz ZDA, medtem ko objave evropskih kazalcev ne 

prinesejo tako velikega odziva (Laakkonen, 2007). 

 

Valutni trgi reagirajo na vrsto makroekonomskih objav, vendar vsaka objava nima enakega 

vpliva na gibanje tečaja. Večini do sedaj objavljenih raziskav je skupna ugotovitev, da med 

najbolj vplivne objave sodijo zaposlenost v nekmetijskem sektorju, referenčna obrestna 

mera in BDP. Kim, McKenzie in Faff (2004) poleg omenjenih izpostavljajo tudi 

trgovinsko bilanco. Lahaye et al. (2010) pa trdijo, da zgolj zaposlenost v nekmetijskem 

sektorju in referenčna obrestna mera povzročita znaten odziv na valutnem trgu. Bartolini, 

Goldberg in Sacarny (2008) so v svoji raziskavi prišli do ugotovitev, da objave o 

zaposlenosti (zaposlenost v nekmetijskem sektorju ter stopnja brezposelnosti) poleg objave 

BDP-ja najbolj vplivajo na gibanje tečaja EUR/USD. Poleg tega pa so za razliko od ostalih 

kot pomembno objavo izpostavili tudi objavo podatka o proizvodnem indeksu ISM. Indeks 

cen proizvajalcev in maloprodajne indekse so označili za manj vplivne. Vpliv objave je 

sicer zaznati, vendar je v primerjavi z vplivom ostalih objav zanemarljiv. 

 

Kim et al. (2004) ugotavljajo, da poleg samega tipa objave pomembno vlogo pri reakciji 

igrajo tudi pričakovanja trga  glede na predhodne ocene strokovnjakov, koliko naj bi ta 

kazalec uradno znašal. Trg oziroma predvsem špekulativni trgovci svojo odločitev glede 

nakupa ali prodaje določene valute sprejmejo že na podlagi predhodne ocene vrednosti 

kazalca. Tako lahko relativno dobra vrednost uradno objavljenega kazalca, ki velja za bolj 

vplivnega, na trgu ne povzroči večjega odziva, če je bila ocena kazalca pred objavo točna. 

Trgi zato najbolj reagirajo na presenečenja, ko se predhodna ocene bolj ali manj razlikuje 
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od dejanske, uradne objave. Laakkonen (2007) pa je prišel tudi do zanimive ugotovitve, da 

ni zgolj pomembno, da gre za presenečenje. Razlika je tudi v tem, ali objava preseneti 

pozitivno ali negativno. Objave, ki so pod pričakovanji, na trgu povzročijo večji odziv, 

medtem ko je odziv na pozitivno presenečenje manjši. Andersen, Bollerslev, Diebold in 

Vega (2003) ravno tako menijo, da objava, ki preseneti negativno, na trgu povzroči večji 

odziv. Pri svoji raziskavi pa so šli še korak dlje. Ugotovili so, da ima negativna objava v 

obdobju, ko je gospodarsko stanje države dobro in je večina makroekonomskih kazalcev 

pozitivnih, večji negativni vpliv na valutni tečaj kot pa negativna objava v obdobju 

recesije.  

 

Slika 1: Ekonomski koledar 

 

 
 

Vir: Economic Calender, 2016. 

 

Ker makroekonomske kazalce objavljajo raznorazne institucije po celem svetu, je za 

pridobivanje vseh podatkov potrebnega veliko truda in znanja. Nekatere spletne strani so 

zato združile vse podatke na enem mestu in jih prikazujejo na svoji strani kot ekonomske 

koledarje.  Slika 1 prikazuje primer takšnega koledarja, ki ga objavlja spletna stran 

www.investing.com. Koledarji navadno razdelijo posamezno objavo v določeno kategorijo 

od 1 do 3. Če je objava označena s stopnjo 1, naj bi imel njen rezultat zanemarljiv vpliv na 

trg. V primeru USD v to kategorijo navadno spadajo določeni specifični indeksi, podatek o 

prodaji osebnih oziroma tovornih vozil, rast plač ter nekateri podatki o proizvodnji in 

skladiščenju naravnih derivatov. V kolikor je objava označena s stopnjo 2, ima lahko 
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objavljeni podatek srednje močan vpliv na trg. V ta segment spadajo podatki o novih 

iskalcih dela, nova delovna mesta v privatnem nekmetijskem sektorju, spremembe v cenah 

izvoženega oziroma uvoženega blaga itd. Objave, ki imajo potencialno največji vpliv na 

trg, so označene s stopnjo 3. Sem spadajo podatek o ključni obrestni meri, BDP, določeni 

kazalci inflacije (CPI in PPI), nova delovna mesta v nekmetijskem sektorju, maloprodaja, 

nekateri gradbeni in proizvodnji indeksi. Poleg same pomembnosti objave pa je zelo 

pomemben tudi podatek o pretekli vrednosti tega kazalca in napovedi za to objavo 

(Investopedia, 2016).  

 

V naslednjih poglavjih bom posebej predstavil pomembnejše ameriške makroekonomske 

kazalce. Odziv trga na objave tistih kazalcev, ki so jih Lahaye et al. (2010), Andersen et al. 

(2003) in Kim et al. (2004) izpostavili za najbolj vplivne, pa bom tudi grafično prikazal. 

Pri tem je potrebno upoštevati, da je grafični prikaz pripravljen na podlagi podatkov v času 

negativnega trenda EUR/USD. Pozitivni makroekonomski podatki lahko zato še dodatno 

podžgejo padec valutnega para, po drugi strani pa negativni kazalci morda ne bodo imeli 

tako močnega pozitivnega učinka na valutni tečaj. 

 

4.1 Ključna obrestna mera 

 

Eden izmed najpomembnejših dejavnikov, ki vplivajo na tečaj valute, je ključna obrestna 

mera, ki jo določa centralna banka države oziroma centralna banka monetarne unije. V 

našem primeru obrestno mero za USD določa FED, medtem ko je organ, pristojen za 

določanje obrestne mere v evroobmočju, Evropska centralna banka (v nadaljevanju ECB). 

Sprememba ključne obrestne mere vpliva na devizni tečaj zaradi več razlogov. Če se 

obrestna mera za EUR zviša, medtem ko obrestna mera za USD ostane nespremenjena, bo 

investitorju EUR seveda prinašal več donosa. Tudi povpraševanje evropskega investitorja 

po ameriških vrednostnih papirjih bo manjše in posledično bo ponudba EUR manjša. 

Višanje ključne obrestne mere torej povzroča povečanje vrednosti valute oziroma jo 

apreciira. Nižanje obrestne mere pa poskrbi za obraten scenarij, torej depreciacijo. Čeprav 

nižanje obrestne mere negativno vpliva na vrednost valute, po drugi strani to spodbuja 

gospodarsko rast in skozi daljše obdobje posredno viša tečaj valute. Nižja obrestna mera 

pomeni nižji strošek denarja za gospodarske subjekte in jih tako spodbuja k novim 

investicijam (Wagner, 2012). 

 

Ker obrestna mera tako močno vpliva na povpraševanje po določeni valuti, na sam tečaj 

vplivajo že pričakovanja glede bodoče vrednosti tega kazalca. Ta pričakovanja imajo 

dolgoročno pravzaprav večji vpliv na tečaj kot pa sama objava. Centralne banke v svojih 

izjavah za javnost pogosto predstavijo svoje načrte oziroma politiko za prihodnje obdobje. 

V kolikor je iz izjave zaznati, da bo centralna banka posegala v stopnjo ključne obrestne 

mere, to na trgu navadno povzroči takojšen odziv. Ker pa lahko centralna banka politiko 

glede prilagajanja obrestne mere napove za nekaj let v naprej, to poleg takojšnjega odziva 
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trga pripelje tudi do daljšega trenda apreciacije oziroma depreciacije valute. Leta 2015 je 

ključna obrestna mera za angleški funt znašala med 4,50 % in 4,75 %, kar je precej več kot 

3,25 %, kolikor je bila obrestna mera tedaj za USD. Funt je v tistem trenutku torej prinašal 

precej višje obrestne prihodke kot USD, vendar je v nasprotju s teorijo tečaj GBP/USD 

skozi celotno leto padal. Razlog za to je bil v pričakovanjih, da bo FED postopoma višal 

obrestno mero, kar se je na koncu tudi uresničilo. Obrestna mera se je skozi obdobje višala 

in maja 2006 je znašala kar 6,00 % (McLeod, 2013b).  

 

4.1.1 Vpliv objave podatka o ključni obrestni meri na tečaj EUR/USD 

 

Da bi dobil predstavo o tem, ali ima objava podatka o ključni obrestni meri vpliv na valutni 

par EUR/USD, bom grafično prikazal odziv trga v trenutku, ko FED objavi novo vrednost 

referenčne obrestne mere. Za izdelavo grafa sem na spletni strani Dukascopy.com pridobil 

podatke o vrednosti tečaja na eno  sekundo. Na grafu je čas objave kazalca na abscisni osi 

pri točki nič. Odločitev o ključni obrestni meri FED sprejema vsak mesec, dva meseca 

zapored. Nato se podatka en mesec ne objavi. Čeprav se podatek objavi relativno pogosto, 

do dejanske spremembe ne pride tako pogosto. Slika 2 prikazuje spremembo v gibanju 

tečaja EUR/USD ob večini sprememb obrestne mere, ki so se odvijale v zadnjem 

desetletju. Odziv trga, ko v objavi sporočijo, da se obrestna mera ne spreminja, je 

zanemarljiv in ga zato ni smiselno prikazovati. Vse spremembe v letih 2007 in 2008 so 

negativne (znižanje obrestne mere) in so posledica začetka svetovne finančne krize. Z 

nižanjem obrestne mere je FED gospodarstvu omogočil nižje stroške zadolževanja in na ta 

način spodbujal nove investicije. Edina pozitivna sprememba obrestne mere pa se je 

zgodila decembra 2015. 

 

Iz slike 2 je razvidno, da trg reagira na objavo kazalca, vendar odziv ni vedno zelo izrazit. 

Izpostavim lahko objavo decembra 2008, ko je bil odziv tečaja največji. To lahko v veliki 

meri pripišemo velikemu znižanju obrestne mere; in sicer z 1,00 % na 0,25 %. Tako veliko 

znižanje se je v zadnjem desetletju pripetilo zgolj še enkrat. Poleg omenjenega pa je za 

velik odziv trga pomemben še en dejavnik. Pred vsako objavo strokovna javnost poda 

oceno oziroma pričakovanja, koliko naj bi ta kazalec znašal. Za to objavo so analitiki sicer 

predvidevali znižanje, a zgolj za 0,50 %. Ker je dejanska vrednost odstopala od napovedi 

pred objavo, je bil odziv trga večji kot običajno. Izpostavil pa bom še objavo decembra 

2007, ko trg na objavo ni reagiral. Vzrokov za to je lahko več, izpostaviti pa gre dejstvo, da 

je šlo za minimalno znižanje, in sicer za 0,25 %. Analitiki so tako znižanje predvidevali in 

širša javnost je bila o tem obveščena ter je lahko primerno reagirala že pred dejansko 

objavo. Edina pozitivna sprememba obrestne mere v zadnjem desetletju se je odvila 

decembra 2015. Šlo je za minimalno zvišanje, za 0,25 %. FED je zvišanje napovedoval 

dlje časa, skozi celotno leto 2015. Trgi so zato zvišanje v tečaj najverjetneje vračunavali že 

dlje časa. USD se je namreč skozi celotno leto močno krepil. Krepitve valute sicer ne gre 

pripisati zgolj omenjenim napovedim, saj so v tem obdobju na dobro stanje ameriškega 
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gospodarstva nakazovali tudi drugi makroekonomski kazalci. Kljub pričakovanjem, da se 

bo obrestna mera na ta dan zvišala, je to vseeno vsaj kratkoročno pozitivno vplivalo na 

USD. Drastične spremembe pa ni bilo. Ugotavljam, da se trg kratkoročno odzove na 

objavo tega kazalca, zaradi nekaterih ostalih dejavnikov pa je odziv vseeno malo negotov. 

 

Slika 2: Gibanje tečaja EUR/USD do 100 minut po objavi podatkov o spremembi obrestne 

mere za USD 

 

 

 

4.2 Zaposlenost v nekmetijskem sektorju 

 

Indikator zaposlenosti v nekmetijskem sektorju (angl. Non-farm payrolls) poda število 

novih zaposlenih v ZDA v primerjavi s preteklim mesecem. Kot pove že samo ime, so 

izvzeti zaposleni na kmetiji, poleg tega pa tudi splošni vladni uslužbenci in zaposleni v 

neprofitnih organizacijah. Indikator tako v povprečju zavzema 80 % vseh zaposlenih v 

ZDA. Podatek vsak prvi petek v mesecu objavi »United States Department of Labor«, 

njegova objava pa lahko močno vpliva na gibanje tečaj EUR/USD, predvsem če pride do 

večjega odmika od predvidevanj analitikov (Bureau of Labor Statistics, 2016). 

 

Zaposlenost v nekmetijskem sektorju velja za enega najbolj pomembnih makroekonomskih 

kazalcev, skladno s tem je velik tudi odziv na objavo na valutnem trgu. Navadno se 

volumen sklenjenih poslov pred samo objavo zmanjša, saj večina udeležencev na trgu ne 

želi tvegati z nakupom ene oziroma druge valute. Po objavi podatkov je odziv trga 

takojšen, močno se poveča tudi volumen sklenjenih poslov. Precejšnjega pomena pa so 

tudi napovedi, ki jih analitiki podajo pred dejansko objavo podatka. Udeleženci na 
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valutnem trgu podrobno spremljajo te napovedi in ustrezno reagirajo že pred samo objavo. 

V kolikor se ob dejanski objavi kazalca izkaže, da so se analitiki v svojih napovedih 

zmotili, to pripelje do takojšnjega povečanja obsega trgovanja. Večja kot je bila njihova 

zmota, večji je odziv trga (Rezania, b.l.). 

 

4.2.1 Vpliv objave podatka o zaposlenosti v nekmetijskem sektorju na tečaj 

EUR/USD 

 

V grafičnem prikazu se bom posvetil podatkom o zaposlenosti v nekmetijskem sektorju, in 

sicer v obdobju od septembra 2014 do avgusta 2015. V tem časovnem okvirju je bil 

podatek objavljen 12-krat, vsak prvi petek v mesecu. Čeprav gre za precej majhen 

preučevani vzorec, je ta zadosten za prikaz odziva trga na objavo kazalca. Večje kot je 

število novih delovnih mest, boljše je stanje na ameriškem trgu dela in posledično ima to 

pozitiven vpliv na USD. Ker pa je relativno, kaj je to veliko oziroma malo število novih 

delovnih mest, sem se odločil, da iz podatkov za zadnjih 12 obdobji naredim povprečje, 

nato pa ločeno predstavim vpliv tistih objav, ki so nad in tistih, ki so pod povprečjem. Čas 

objave kazalca je na abscisni osi pri točki nič.  

 

Slika 3: Sprememba v tečaju EUR/USD po objavi podatkov o zaposlenosti v nekmetijskem 

sektorju z nadpovprečnim številom novih delovnih mest v obdobju od septembra 2014 do 

avgusta 2015 

 

 

 

V preučevanem obdobju je bilo v povprečju vsak mesec za 233.000 novih delovni mest. 

Slika 3 prikazuje odziv trga nemudoma po objavi podatka za tistih šest objav, ko je bil 

podatek nad tem povprečjem. Iz grafa je razvidno, da je bil odziv trga v vseh primerih 
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pozitiven za USD, saj se je tečaj EUR/USD znižal. Reakcija na trgu je takojšna, saj se večji 

del spremembe odvije v roku nekaj minut. Največjo spremembo pa je  zaznati v prvih 

nekaj sekundah po objavi. Kljub temu pa je potrebno poudariti, da so se vse objave, ki so 

zajete v sliki 3, odvile v času daljšega pozitivnega trenda USD proti EUR. Dobri podatki o 

zaposlenosti so tako zgolj dodatno podžgali padec vrednosti tečaja EUR/USD. Ugotavljam, 

da je trg reagiral v skladu s teorijo, ki pravi, da večje število novih delavnih mest pozitivno 

vpliva na vrednost valute. 

 

Slika 4: Sprememba v tečaju EUR/USD po objavi podatkov o zaposlenosti v nekmetijskem 

sektorju s podpovprečnim številom novih delovnih mest v obdobju od septembra 2014 do 

avgusta 2015 

 

 

 

Slika 4 prikazuje odziv tečaja EUR/USD na objavo podatkov takrat, ko so bili ti podatki 

pod povprečjem preučevanega obdobja. V štirih primerih se je trg odzval po pričakovanjih, 

torej z depreciacijo USD, tečaj EUR/USD se je zvišal. Izstopata pa podatka za avgust 2015 

in maj 2015, ko je kljub relativno slabim podatkom o novih delovnih mestih, USD 

apreciiral. Zakaj je prišlo do takšnega odziva na trgu, ne moremo vedeti z gotovostjo. Eden 

izmed morebitnih pomembnejših dejavnikov, ki ga moramo izpostaviti, so pričakovanja 

trga. Če širša javnost pričakuje, da bo število novi delovnih mest 100.000, nato pa je ta 

številka višja, a vseeno pod letnim povprečjem, to lahko pozitivno vpliva na trg. V avgustu 

in maju 2015 so bila pričakovanja sicer nekoliko višja, vendar ne občutno. Avgusta so 

strokovnjaki napovedali 223.000 novih delovnih mest, maja pa 224.000 novih delovnih 

mest. Zanimiv odziv trga zato težko pripišem napačnim pričakovanjem. Lep primer, kako 

napačna pričakovanja dodatno spodbudijo spremembo tečaja, pa je objava aprila 2015. 
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Takrat so strokovnjaki predvidevali, da bo število novih delovnih mest znašalo 245.000. 

Dejanska številka je bila 126.000 in kot je razvidno iz grafa, je trg reagiral hitro in 

agresivno. 

 

4.3 Bruto domači proizvod 

 

BDP (angl. Gross Domestic Product) je vrednost vseh dokončanih proizvodov in storitev, 

ki so bili ustvarjeni znotraj ene države v določenem obdobju. V ZDA podatke navadno 

objavljajo na letni oziroma četrtletni ravni. Upoštevajo se le proizvodi in storitve, ki so 

dokončani in pripravljeni za takojšnjo uporabo in ne tisti, namenjeni nadaljnji predelavi ali 

proizvodnji drugih izdelkov in storitev. Pri izračunu BDP-ja se upošteva tržna vrednost 

vključenih elementov (Investopedi, 2016). 

 

Med mnogimi makroekonomskimi kazalci obstaja velika povezanost. Eno večjih 

soodvisnosti predstavljata tudi BDP in stopnja brezposelnosti. V kolikor povečamo našo 

proizvodnjo, potrebujemo več delovne sile in s tem zaposlimo večje število ljudi. Več 

zaposlenih ljudi pa predstavlja manjšo stopnjo brezposelnosti. To seveda blagodejno vpliva 

tudi na nekatere druge kazalce, saj se poveča kupna moč prebivalstva (Kampuš Trop, 

1999). 

 

Obstaja veliko različnih pristopov za izračuna BDP-ja, ameriški urad za ekonomske analize 

pa uporablja naslednjo formulo: BDP = poraba + investicija + potrošnja države + 

(izvoz−uvoz). Vrednost BDP-ja je torej sestavljena iz več različnih komponent, ki pa so 

ločeno objavljene že prej. Poleg tega je preliminarna ocena BDP-ja znana nekaj dni pred 

objavo, medtem ko je revidiran podatek objavljen po uradni objavi. Iz tega sledi, da čeprav 

gre za izjemno pomemben podatek, trg okvirno vrednost tega kazalca pozna že pred 

dejansko objavo in temu primerno predhodno prilagodi svoje odločitve. Večjih nihanj v 

tečaju zato objava tega kazalca ne prinese. Visok BDP pa sicer posledično zelo vpliva na 

vrednost valute. Visoka stopnja tega kazalca namreč nakazuje na odlično stanje 

gospodarstva, to pa navadno povzroča inflacijo. Centralna banka z dvigom ključne 

obrestne mere zajezi hitro rast gospodarstva in inflacijo, višja obrestna mera pa za trgovce 

na valutnih trgih pomeni višji prihodek. (McLeod, 2014).  

 

4.3.1 Vpliv objave podatka o vrednosti BDP-ja na gibanje tečaja EUR/USD 

 

V ZDA podatek vsak zadnji teden v mesecu objavlja Ministrstvo za trgovino (angl. U.S. 

Department of Commerce). Ali objava tega kazalca vpliva na vrednost tečaja, bom 

ugotovil z naslednjim grafičnim prikazom. Primerjal bom odziv trga po objavi podatka za 

BDP v obdobju od septembra 2014 do avgusta 2015. V teoriji naj bi višji BDP pozitivno 

vplival na USD, torej bi ta valuta apreciirala. Ker je relativno, kaj pomeni visoka vrednost 

BDP-ja, bom iz podatkov za zadnjih 12 mesecev naredil povprečje, nato pa v ločenih 



20 
 

grafih prikazal odziv valutnega para, ko je bil ta kazalec pod, oziroma ko je bil ta kazalec 

nad letnim povprečjem. Čas objave kazalca je na abscisni osi pri točki nič. 

 

Slika 5 prikazuje gibanje tečaja EUR/USD do 100 minut po objavi podatkov o BDP, ki so 

bili pod letnim povprečjem. V teoriji naj bi se v tem primeru tečaj EUR/USD zvišal, česar 

pa na podlagi pridobljenih podatkov ne moremo trditi. Takojšni odziv trga po objavi je 

sicer zaznati, nato pa gibanje tečaja ne kaže več izrazitega pozitivnega ali negativnega 

trenda. Izstopa zgolj objava aprila 2015, ko se je tečaj občutno zvišal. Takrat je bil odziv 

trga v skladu s teorijo in pričakovanji, da nizek BDP znižuje vrednost USD. Kot očiten 

razlog, zakaj sicer ni prišlo do večjega odziva trga, lahko navedem, da se vrednost tega 

kazalca od leta 2010 giblje v relativno enakih okvirjih. Tudi večjih odstopanj analitikov v 

njihovih napovedih pred samo objavo ni, torej ne prihaja do presenečenj, ki so navadno 

glavni krivec za večji odziv na trgu. 

 

Slika 5: Sprememba v tečaju EUR/USD po objavi podatkov o BDP-ju z podpovprečno 

vrednostjo kazalca v obdobju od septembra 2014 do avgusta 2015 

 

 

 

Slika 6 prikazuje gibanje tečaja EUR/USD do 100 minut po objavi podatkov o BDP, ki so 

bili nad letnim povprečjem. Teorija pravi, da bi se v tem primeru tečaj EUR/USD znižal. V 

treh od šestih primerov to drži, medtem ko se trg v drugih primerih ne giblje po naših 

predvidevanjih. 

 

Skupno obema grafoma je, da sprememba tečaja ni vedno v skladu z našimi pričakovanji. 

Trg se na objavo sicer vedno zelo hitro odzove, vendar smer gibanja tečaja ni gotova. 
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Poleg dejanske vrednosti BDP-ja na samo gibanje tečaja močno vpliva tudi napoved 

oziroma pričakovanja strokovnjakov pred uradno objavo, koliko naj bi ta kazalec znašal. 

Kot primer lahko izpostavimo objavo aprila 2015, ko so analitiki predvidevali, da se bo 

BDP povečal za 1,0 %, dejanska sprememba pa je nato znašala samo 0,2 %. Razlika med 

dejansko in napovedano stopnjo je bila relativno velika, kar se pozna tudi na gibanju tečaja 

EUR/USD. Omenil pa bi tudi objavi, ki sta se zgodili oktobra in novembra 2014. Napoved 

je oktobra znašala 3,0 %, dejanska vrednost 3,5 %, napoved novembra 3,3 %, dejanska 

vrednost pa 3,9 %. Dejanski vrednosti sta bili torej v obeh primerih nad pričakovanji, kar je 

povzročilo naglo spremembo in apreciacijo USD. Te hitre spremembe lahko pripišemo 

avtomatskim trgovalnim programom, ki svoje odločitve sprejemajo zgolj na podlagi 

vrednosti kazalca. Po začetni apreciaciji USD pa se tečaj nato kmalu vrne v prejšnje stanje, 

oziroma nadaljuje gibanje, ki ga ne moremo pripisati objavi kazalca. Ugotavljam, da 

objava tega kazalca kratkoročno vpliva na gibanje tečaja, posledica na valutnem trgu pa 

lahko že v nekaj minutah zbledi. Tudi smer gibanja tečaja je zaradi relativnosti, kaj je 

dobra oziroma slaba vrednost BDP-ja in zaradi točnih oziroma netočnih napovedi 

analitikov pred objavo, nepredvidljiva. Lahko pa vrednost kazalca dodatno spodbudi 

gibanje tečaja v določeno smer, če je vrednost BDP-ja v skladu s trendom gibanja tečaj. 

 

Slika 6: Sprememba v tečaju EUR/USD po objavi podatkov o BDP-ju z nadpovprečno 

vrednostjo kazalca v obdobju od septembra 2014 do avgusta 2015 

 

 

 

4.4 Gradbena dovoljenja 

 

Podatek o novih gradbenih dovoljenjih vsak 18. delovni dan v mesecu objavi urad »U.S. 

Census Bureau«. Kazalec je močan indikator o tem, kakšna sta povpraševanje in ponudba 
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na nepremičninskem trgu v ZDA. Poleg tega podatka v ZDA mesečno objavijo tudi število 

prodanih novih stanovanj in število prodanih obstoječih stanovanj (Investing, 2016). 

 

Stanovanjski trg je eden najpomembnejših kazalcev gospodarske aktivnosti in je bil tudi 

eden izmed glavnih akterjev v gospodarski krizi, ki se je pričela leta 2007. Visoka rast ali 

padec gradnje oziroma prodaje stanovanj lahko v dobršni meri nakazujeta na smer gibanja 

gospodarske aktivnosti. Naložbe v izgradnjo stanovanj namreč predstavljajo približno eno 

četrtino vseh naložb v ZDA. Poleg vsega pa so nove gradnje močno povezane tudi z 

drugim pomembnim kazalnikom, stopnjo brezposelnosti. V gradbeništvu je zaposlenih 

veliko ljudi in novi gradbeni projekti predstavljajo nova delovna mesta in s tem manjšo 

brezposelnost. Andersen et al. (2003) in Bartolini et al. (2008) pa so v svojih raziskavah 

ugotovili, da je odziv trga na objavo tega kazalca zanemarljiv. Posledice so zelo 

kratkoročne, minimalne in jih 30 minut po objavi ni mogoče več zaznati. 

 

4.5 Stopnja brezposelnosti 

 

Brezposelnost oziroma zaposlenost je ena izmed glavnih makroekonomskih vprašanj vsake 

družbe, saj je od tega odvisna kakovost življenja. Zaposlenost opredeljujemo s številom 

odraslih oseb, sposobnih za delo, ki so zaposleni za polni delovni čas. Brezposelnost pa 

predstavlja število odraslih oseb, ki so brez zaposlitve, a jo aktivno iščejo. Delovno silo pa 

definiramo kot skupno število zaposlenih in nezaposlenih oseb (Kampuš Trop, 1999). 

 

Od leta 2010, ko je stopnja brezposelnosti v Združenih državah Amerike znašala 10 %, se 

je ta postopoma, a vztrajno zmanjševala. Objava januarja 2016 je zabeležila zgolj 5,0-

odstotno brezposelnost in je najnižja od začetka gospodarske krize leta 2007. V času pred 

gospodarsko krizo je bila stopnja brezposelnosti dlje časa tudi pod 5,0 %. Tak podatek 

vsak prvi petek v mesecu objavijo na spletni strani ameriškega urada za delo (angl. United 

States Department of Labor) (Bureau of Labor Statistics, 2016). 

 

Vpliv tega kazalca na gibanje tečaja ni velik, oziroma ga je težko oceniti. Stopnjo 

brezposelnosti objavijo v istem trenutku kot drug zelo pomemben kazalnik, zaposlenost v 

nekmetijskem sektorju. Razlika med tema kazalnikoma je možnost predhodne ocene, 

koliko bo podatek znašal. Ekonomisti se pri napovedih brezposelnosti redko zmotijo za več 

kot 0,1 %, kar je izjemno natančno. Trgovcev na valutnih trgih objave zato ne morejo 

presenetiti. Napovedi zaposlenosti v nekmetijskem sektorju pa mnogokrat močno 

odstopajo od dejanskega stanja, kar lahko pripelje do velikega odziva na trgu. 

 

4.6 Stopnja inflacije 

 

Stopnja inflacije, oziroma v ZDA v praksi velikokrat bolj uporabljen indikator »indeks 

cen« (angl. Consumer Price Index – CPI), je indikator, ki meri spremembo v tehtani 
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povprečni ceni košarice dobrin in storitev. CPI se izračuna tako, da spremembo v ceni 

predhodno določenih produktov oziroma storitev združimo v povprečno celoto. Določeni 

produkti, ki imajo večjo veljavo, imajo v izračunu višji ponder. Podatek je mesečno 

objavljen na spletni strani ameriškega urada za delo (Bureau of Labor Statistics, 2016). 

 

Optimalno stopnjo inflacije je sicer težko določiti. Večina analitikov pa si je edina, da je 

inflacija med 3 % in 5 % optimalna. V praksi objava tega podatka navadno ne prinese 

večjih pretresov na valutnih trgih. To gre pripisati dvema faktorjema. Stopnja inflacije se 

zadnjih nekaj let giblje med 0,5 % in 2,5 % na letni ravni, kar ne predstavlja pretiranega 

nihanja. Drugi, ravno tako zelo pomemben faktor, pa je točna ocena strokovnjakov 

oziroma pričakovanj širše javnosti. Ekonomisti navadno točno ocenijo, kakšna bo vrednost 

tega kazalca, zato presenečenj ni, ta pa najbolj vplivajo na večje spremembe tečaja. V 

kolikor so pričakovanja pred objavo drugačna od dejanskih rezultatov, lahko pride do 

kratkoročnih manjših sprememb, večji premiki pa so redkost (Walker, 2013).  

 

Do podobnih ugotovitev so v svoji raziskavi prišli tudi Bartolini et al. (2008). Trg se na 

objavo kazalca sicer odzove, vendar gre v primerjavi z objavo referenčne obrestne mere, 

zaposlenostjo v nekmetijskem sektorju ter BDP-jem za zanemarljiv odziv. V kolikor pride 

do večje, a vendar zanemarljive spremembe v valutnem tečaju, je posledice mogoče 

zaznati največ do 30 minut po objavi. Tečaj na koncu dneva pa je po njihovih ugotovitvah 

neodvisen od objave kazalca. 

 

4.7 Indeks cen proizvajalcev 

 

Indeks cen proizvajalcev (angl. Producer Price Index ali PPI) je kazalnik za merjenje 

povprečne spremembe v ceni dokončanih proizvodov. Gre za cene, po katerih proizvajalci 

prodajajo maloprodaji. Kazalec zaradi svoje narave močno vpliva na stopnjo inflacije 

oziroma že prej omenjeni CPI. V kolikor se višajo grosistične cene proizvajalcev, se 

posledično višajo tudi maloprodajne cene, ki pa so osnova za izračun inflacije. Podatek 

objavijo vsak drugi teden v mesecu na spletni strani urada za delo (Bureau of Labor 

Statistics, 2016). 

 

Tako kot CPI je tudi PPI kazalec, ki dolgoročno in posredno pomembno vpliva na gibanje 

tečaja valute. V praksi se ta dva kazalca višata, če se višajo cene določenih dobrin. Višje 

cene dobrin pa povzročijo zmanjšanje kupne moči prebivalstva, saj za enak denar ne 

morejo več kupiti toliko kot prej. Centralne banke se temu želijo zoperstaviti z dvigom 

ključne obrestne mere. Valuta z višjo ključno obrestno mero pa je za vlagatelje bolj 

privlačna, saj prinaša večje donose in povpraševanje po tej valuti zato naraste. Dvig 

indeksa cen proizvajalcev torej posredno vpliva na povpraševanje po valuti, kar pripelje do 

apreciacije valute. Po drugi strani pa stabilna ali padajoča vrednost PPI-ja zagotavljata 

nizko stopnjo ključne obrestne mere, s tem pa valuta postane nezanimiva za vlagatelje. 
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Čeprav gre za pomemben kazalec v praksi, na valutnih trgih kratkoročno ne povzroča 

večjih pretresov. Kazalec se navadno giblje med -0,5 % in 0,5 % na mesečni ravni. 

Občasno pride do določenih odstopanj, ki na valutnem trgu povzročijo povečano trgovanje 

z valuto, dejanska vrednost tečaja pa se bistveno ne spremeni (McLeod, 2013a). 

 

4.8 Proizvajalno-nabavni managerski indeks in neproizvajalno-nabavni 

managerski indeks 

 

Proizvajalno-nabavni managerski indeks (angl. Manufacturing Purchasing Managers 

Index ali PMI) oziroma neproizvajalno-nabavni managerski indeks (angl. Non-

Manufacturing Purchasing Managers' Index) sta kompleksna indikatorja, ki ju mesečno 

objavlja inštitut »The Institute of Supply Management (ISM)«. Merita ekonomsko 

aktivnost tako z vidika proizvodnje kot tudi z vidika storitev. Vsak izmed omenjenih 

indeksov je skupek več različnih indeksov. Proizvajalni PMI temelji na petih indeksih z 

različnimi utežmi: nova naročila – 30 %, proizvodnja – 25 %, zaposlenost – 20 %, 

dobavitelj/dobava – 15 % in zaloge – 10 %. Na drugi strani pa neproizvajalni PMI temelji 

na štirih kazalnikih z enakimi utežmi: aktivnosti, nova naročila, zaposlenost in 

dobavitelj/dobava. Ta kazalca sta dober indikator za to, v kakšnem stanju je ameriško 

gospodarstvo, oziroma ali se to krči ali širi. Kljub temu zgolj ena objava tega kazalca, če ta 

močno ne odstopa od napovedi, na trgu ne pusti večjih posledic (McLeod, 2013c). 

 

4.9 Maloprodaja 

 

Maloprodaja (angl. Retail Sales) meri spremembo v celotnem volumnu, ki je inflacijsko 

prilagojen, maloprodaje v primerjavi s preteklim obdobjem. Podatek se objavi vsak mesec, 

glede na pretekli mesec ter glede na preteklo leto. Za objavo skrbi Ministrstvo za trgovino 

(angl. Department of Commerce), ki podatek objavi dva tedna po koncu preučevanega 

obdobja (Investing, 2016). 

 

Vrednost maloprodaje sama po sebi ne vpliva tako močno na vrednost valute. Pomemben 

je posredni vpliv, ki ga ima objava tega kazalca na politiko centralne banke. Več 

zaporednih pozitivnih objav lahko za centralno banko pomeni signal, da je ekonomsko 

stanje v državi dobro, kar je prvi pogoj za dvig ključne obrestne mere. Seveda centralna 

banka pri svojih odločitvah skrbno spremlja in upošteva vrednosti več makroekonomskih 

kazalcev in maloprodaja je le eden izmed njih. To je razlog, da objava vrednosti tega 

kazalca nima večjega, omembe vrednega, vpliva na gibanje tečaja (Mutikani, 2015). 

 

Stopnja tega kazalca se od leta 2010 v povprečju giblje nekje med -0,5 % in 1 % na 

mesečni ravni. Podobno kot pri nekaterih drugih kazalcih pa so pričakovanja in napovedi 

ekonomistov pred objavo relativno točne in na valutnih trgih ne povzročajo večjih 

sprememb (Investing, 2016). 
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SKLEP 

 

V zaključnem delu sem sprva želel predstaviti osnovne principe, ki določajo vrednost 

posamezne valute oziroma tečaj valutnega para. Gre za zelo obsežno temo, ki jo je mogoče 

razdeliti na več obširnih podpoglavji. V grobem, dejavnike oziroma njihov način 

analiziranja razdelimo na temeljno in tehnično analizo. Slednja svojo pozornost posveča 

določenim matematičnim vzorcem, zaporedjem in algoritmom, v pomoč pa so nam razni 

grafikoni, trendne linije, odpori in podpora. Večjo pozornost pa sem nato posvetil temeljni 

analizi, ki zajema tudi bistvo te zaključne strokovne naloge, preučevanje 

makroekonomskih kazalcev oziroma njihov vpliv na gibanje valutnega tečaja. 

 

Makroekonomski kazalniki nam veliko povejo o stanju gospodarstva v državi, zato bi 

njihova objava lahko imela vpliv na vrednost valute. S preučitvijo strokovne literature sem 

želel ugotoviti, ali ima objava teh kazalcev vpliv na gibanje valutnega tečaja EUR/USD. 

Tuje raziskave so jasno pokazale, da povezava med objavo makroekonomskega kazalca in 

vrednostjo valutnega tečaja obstaja. Vse objave pa na vrednost tečaja nimajo enakega 

vpliva. Večina raziskovalcev si je edina, da največ posledic na valutnem trgu pustijo 

objave o referenčni obrestni meri, zaposlenost v nekmetijskem sektorju ter BDP. Vpliv 

objave ostalih makroekonomskih kazalcev na vrednost valutnega tečaja je sicer zaznati, 

vendar je v primerjavi z omenjenimi kazalci zanemarljiv. Njihove ugotovite sem nato želel 

s preprostim grafičnim prikazom preveriti še sam. Posvetil sem se istim trem kazalcem, ki 

so bili v večini preučevane literature označeni za najbolj vplivne. Objava zaposlenosti v 

nekmetijskem sektorju je pokazala najbolj prepričljive rezultate, saj je na nadpovprečno 

vrednost tega kazalca v preučevanem obdobju trg reagiral zelo pozitivno s stališča USD. 

Odziv objave na podpovprečne rezultate v preučevanem obdobju ni tako očiten, kar pa gre 

pripisati relativnosti dobre oziroma slabe vrednosti rezultata in pa dobri predhodni 

napovedi strokovnjakov, koliko naj bi ta kazalec znašal. Poleg tega kazalca pa je odziv trga 

očiten tudi ob objavi referenčne obrestne mere. Znižanje obrestne mere je v večini 

primerov povzročilo depreciacijo USD, medtem ko je edini primer zvišanja obrestne mere 

v preučevanem obdobju poskrbel vsaj za kratkoročno rast vrednosti dolarja. Vrednost 

tečaja je od tega kazalca tako zelo odvisna, da se ta oblikuje že na podlagi samih govoric o 

njegovi vrednosti v prihodnje. Analitiki poskušajo na podlagi retorike govora določenih 

pomembnih državnih predstavnikov oziroma predstavnikov centralne banke ugotoviti, 

kakšna bo ta obrestna mera v prihodnje. Odziv trga ob sami objavi je zato velikokrat 

manjši, kot bi pričakovali, saj je vrednost tečaja novi vrednosti kazalca prilagojena že pred 

dejansko objavo. Pričakovanja glede prihodnje vrednosti kazalca so velikokrat gonilna sila 

daljših, večmesečnih, trendov rasti oziroma padca določene valute. Vpliv objave vrednosti 

BDP-ja je od preučevanih treh še najbolj neizrazit. Enako lahko tudi tukaj vzroke iščemo v 

relativnosti dobre oziroma slabe vrednosti BDP-ja in pa točnih pričakovanjih 

strokovnjakov pred dejansko objavo kazalca.  
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Vrednost tečaja dveh valut je osnovana na skupku mnogih dejavnikov. Vse vzroke, ki 

določajo trenutni tečaj, je težko določiti. V zaključnem delu pa sem ugotovil, da ima 

objava makroekonomskih kazalcev v ZDA kratkoročni in lahko tudi dolgoročni vpliv na 

oblikovanje tečaja EUR/USD. Smer gibanja tečaja pa je odvisna od več dejavnikov in je 

lahko tudi zelo nepredvidljiva. 
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