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Доларът е на печалба спрямо основните си конкуренти, тъй като инвестиционният
фокус се измести към очакваното увеличение на лихвените проценти в САЩ през
следващата седмица, въпреки че Федералният резерв на САЩ (Фед) ще ограничи
тяхното повишаване през следващата година.

Зелените пари получиха широка подкрепа, тъй като еврото и паундът бяха подложени
на натиск след коментари от страна на президента на Европейската централна банка
относно перспективите пред еврозоната и подновените опасения за твърдия Brexit, т. е
Великобритания да излезе от Европейския съюз без споразумение.

Според анализатори следващият катализатор за по-големи движения на валутните
пазари ще бъде срещата на Фед на 18-19 декември. Очаква се регулаторът да повиши
лихвените проценти с 25 базисни пункта за четвърти път тази година, въпреки че
вниманието на инвеститорите е насочено върху перспективите за паричната политика
на Фед политика през 2019 г., за която има повече несигурност.

"На пазарите има много разногласия по отношение политиката на Фед за повишаване на
лихвите през 2019 г., въпреки че търговците очакват между 1 и 4 пъти за бъдат
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повишени лихвите", заяви Майкъл Маккарти, главен пазарен анализатор на CMC
markets.

Той смята, че пазарните участници ще наблюдават внимателно каквито и да било
промени, свързани с перспективите за растеж и инфлацията от Фед. Анализаторът
очаква по-силно поскъпване на долара спрямо еврото и йената, ако регулаторът
прогнозира по-добра картина за икономиката на САЩ.

Йената се повиши слабо, до 113.48 йени за един долар, но през последните шест сесии
американската валута 1.2% спрямо японската, тъй като разликите в лихвените проценти
между САЩ и Япония правят щатския долар по-атрактивен отколкото йената.

Щатският долар е най-големият победител през 2018 г., след като през тази година е
спечелил 5.3% спрямо основните си съперници. Федералният резерв е единствената
централна банка, която повишава лихвените проценти, с аргумента, че американската
икономика е стабилна, но по този начин ускори инфлацията и стабилизира
корпоративни печалби.

Въпреки това, през последните седмици спадналата доходността на държавните
облигации на САЩ и по-хладните икономически данни накараха някои анализатори да
прогнозират връх за долара. Коментарите на членове на борда на Фед също бяха
отчетени от пазара, като сигнал, че лихвените проценти са близо до техния "неутрален
рейндж".

Офшорният китайски юан се търгува на ниво от 6.8867 юана за щатски долар, като се
понижава с 0.15% спрямо американската валута. Юанът отслабна след по-слаби от
очакваното данни, които показват, че продажбите на дребно в Китай през ноември са се
увеличили с най-слаби темпове от 2003 г. насам, а индустриалната продукция е
нараснала най-малко пръв път през последните почти три години.

С понижаването на икономическия растеж повечето анализатори очакват мерки за
подкрепа от страна на китайските власти, включително намаляване на лихвените
проценти, което вероятно ще подложи на натиск юана.
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Отрицателните настроения в Китай не бяха добри за австралийския долар, който загуби
0.5%, до 0.7189 щатски долара за един австралийски. Китай е най-големият търговски
партньор на Австралия.

Еврото се понижава в петък, след като се опита да остане на положителна територия в
предишната сесия. ЕЦБ обяви в четвъртък, че официално приключва програмата си за
изкупуване на облигации, за до помогне на икономиката, на стойност 2.6 трилиона евро.
Въпреки това, е най-вероятно паричната политика да остане „амбициозна", тъй като
президентът на ЕЦБ Марио Драги предупреди, че перспективите за растеж на
еврозоната вероятно ще останат слаби на фона на заплахите за глобалната търговска
война и очертаващия се твърд Brexit.

Паундът загуби 0.2%, до 1.2627 долара, след като британският премиер Тереза Май
призова другите европейски лидери да й помогнат да спечели подкрепа в парламента
следващия месец за сделката за Brexit, която може да направи по-леко излизането на на
Великобритания от Европейския съюз.

След като паундът отчете две последователни сесии на печалби спрямо зелените пари,
тъй като като британският министър-председателят успя да спечели подкрепа от
депутатите от нейната Консервативна партия, много от които са недоволни от
споразумението за Brexit.

Новозеландският долар спадна с 0.9%, до 0.6796 щатски долара, след като централната
банка обяви, че обмисля почти да удвои необходимата капиталова адекватност на
банките, за да засили капацитета на финансовата система, за да се справи с всякакви
шокове.
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