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Доларът беше крехък в азиатската търговия във вторник, тъй като пазарните
участници спекулират със загрижеността си за икономическия растеж, което ще накара
Федералният резерв на САЩ (Фед) да обяви пауза за монетарната си политика на
срещата тази седмица.

Азиатските акции са ударени тежко след разбиването на Уолстрийт за една нощ след
поредица от слаби икономически данни в световен мащаб, подсилвайки залозите, за
очакваното увеличение на лихвите от Фед в сряда, което би довело до забавяне или
дори до пауза на следващите три увеличения на лихвите през 2019 година.

Членове на борда на Фед, включително и президентът Джером Пауъл, напоследък
станаха по-предпазливи по отношение на перспективите за политиката на Централната
банка, с което сигнализират за промяната в пазарните настроения, заради
нарастващите признаци за отслабване на световната икономика.

Докато предишните прогнози на членовете на борда на Централната банка на САЩ
показаха желание да бъдат повишени лихвените проценти три пъти през 2019 г.,
напоследък се въздържат от подобни очаквания през 2019 година.
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Това несъответствие до голяма степен отразява убеждението, че по-високите разходи
по заемите в САЩ вероятно ще навредят на растежа в американската икономика и в
крайна сметка ще накарат Федералния резерв да натисне бутона за пауза за затягане
на паричната си политика.

Американската икономика, която нарастваше силно тази година, започна да показва
признаци на умора, добавяйки към това и доказателствата от света, включително в
Европа и Китай, за охлаждане на растежа.

И все пак може би не всичко е мрачно за зелените пари. Някои анализатори смятат, че
силата на долара може да се върне, ако Фед остане относително уверен в програмата
си затягане на паричната политика през следващата година.

"Повечето инвеститори очакват Фед да бъде по-малко яростен, така че ако централната
банка разясни, че са необходими допълнителни увеличения на лихвите и все още има
възможност за три кръга за затягане, доларът ще се покачи независимо от опасенията
на Пауъл за икономиката", коментира Кати Лиен , управляващ директор за валутната
търговия на в бележка до клиенти на банката.

Индексът на долара спрямо шестте основни валути спадна малко, до 97.08 пункта, след
като загуби 0.4% в понеделник.

В Twetter президентът на САЩ Доналд Тръмп направи още едно преразглеждане на
очакваното увеличение на лихвения процент на Фед тази седмица, заявявайки, че е
"невероятно" централната банка дори да обмисли затягането предвид глобалната
икономическа и политическа несигурност. Пазарите явно ще оценяват по-късно
коментарите на Тръмп за Фед.

Йената спечели около 0.3% спрямо долара, тъй като страховете на инвеститорите за
забавяне на глобалния растеж увеличиха търсенето на безопасни активи или валути
убежища, каквато е японската валута. Швейцарският франк, който е още едно сигурно
убежище, също се понижи с 0.1% спрямо долара.
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Търговците на йени се фокусират и върху срещата на Японската централна банка на 19
и 20 декември, на която се очаква да бъде запазена паричната политика и замразени
лихвите, тъй като инфлацията остава доста под целта, определена от банката.

Еврото се повиши до 1.1350 долара, след като възстанови всичките си загуби от
понеделник, когато беше засегнато от слабите данни за еврозоната.

Паундът, който през последните няколко месеца беше по силен натиск заради
несигурността около Brexit, във вторник е стабилен на ниво от 1.2622 щатски долара.

Стоковите валути като канадския долар и норвежката корона бяха подложени на
натиск, тъй като цените на петрола паднаха за една нощ, заради ясни признаци за
свръхпредлагане в Съединените щати и загриженост по отношение на търсенето,
породена от забавящата се световна икономика.

Канадският долар се търгуваше на ниво от 1.3413 щатски долара, което е понижение с с
0.06%.

Новозеландският долар, от друга страна, се стабилизира до 0.6845 щатски долара,
подкрепен отчасти от подобрените данни за доверието на бизнеса.

Проучване на банка Резервната банка на Нова Зеландия (RBNZ) показа, че фирмите са
станали по-малко песимистични за икономиката през декември, като в същото време са
доста по-оптимистични по отношение на собствените си перспективи.

Новозеландският долар падна рязко в петък, след като RBNZ обяви, че обмисля почти
да удвои резервите от капитала на банките, които ще трябва да държат, за да се
запази по-добрата устойчивост на финансовата система.
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