Потенциално слабо агресивен Фед отслаби долара
Сряда, 19 Декември 2018 09:40

Силно повлиян от очакванията Федералният резерв на САЩ (Фед) да повиши за
последен път тази година лихвите, доларът попадна под натиск, тъй като се появиха
сигнали, че бордът на директорите на централната банка на САЩ ще забави темпа на
увеличаване на лихвите по време на месечната си среща, която започва по-късно през
деня.

Защитената от държавата йена и швейцарският франк са стабилни спрямо долара,
въпреки силното снижаване на цените на петрола за една нощ, което е още един сигнал
за забавяне на глобалната икономика, а при това положение търговците очакват, че
Фед вероятно ще задържи обявеното повишаване на лихвите по-късно през деня.

Йената и швейцарският франк добавиха малко повече от 0.1% спрямо щатския долар, до
нива съответно от 112.33 йени и 0.9916 франка за един долар, а това е третата поредна
сесия на печалба за двете валути, определяни като убежища в условия на нестабилен
пазар.

Апетитът за риск се оказа по-слаб, заради очакваните икономически данни от Китай и
еврозоната, а китайско-американския търговски спор и колапсът на цените на петрола
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добавиха още опасения, че световната икономика бързо губи инерция.

Вниманието на пазарните участници в Азия е насочено към тридневната среща на
Централната комисия по икономическа политика (CEWC), която започва в сряда, и на
която се очаква да бъдат обявени целите на Пекин за икономически растеж и реформи.
Устойчивият спад в икономиката на Китай тази година беше един от основните
двигатели на пазарите на активи, включително и на валути, през последните няколко
месеца.

Индексът на долара се понижи с 0.25%, до 96.86 пункта, като се доближи до
едноседмичното си най-ниско ниво, увеличавайки загубите си втори пореден ден.
Спекулациите около предстоящото заседание на Фед и притесненията за глобалния
растеж смъкнаха доходността на държавните облигации на САЩ и оказваха по-голям
натиск върху долара. Доходността на 10-годишните дългови книжа спадна с около 10
базисни пункта през последните три дни.

Изнервящото очакване на пазарните участници беше осезаемо, заради първите
информации от започващото по-късно през деня заседание на Фед, особено онези
информации, които се отнасят до насоките за паричната политика на Фед 2019 г. и
дали ще има четвърто повишение на лихвите до края на настоящата година.

Проучване на „Ройтерс" сред анализатори показва, че 69% от анкетираните очакват да
има повишение на лихвите през декември, което е спад в сравнение от миналата
седмица, когато 75% от анкетираните очакваха Фед да повиши лихвите за четвърти път
тази година.

Прогнозите от септември бяха за увеличаване на лихвата три пъти през 2019 година, но
това едва ли ще се случи, заради нарастващите признаци за забавяне на глобалния
икономически растеж и в крайна сметка за спад на ръста на икономиката на САЩ.

Коментарите на председателя на Фед Джером Пауъл в края на ноември, че основният
лихвен процент е "малко под неутрален", който нито спира, нито засилва икономиката,
подхрани очакванията на инвеститорите, че централната банка на САЩ се приближава
до пауза на програмата си за затягане на паричната политика и ограничаване на
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повишенията на лихвите.

Въпреки това има анализатори, които очакват Фед да увеличи 2 или 3 пъти лихвите
през 2019 година. "Смятаме, че Федералният резерв ще повиши лихвените проценти два
пъти през 2019 г., но това много зависи от от данните за икономиката през следващата
година", коментира Стивън Иннес от OANDA в Сингапур.

В публикация във вторник „Уолстрийт Джърнъл" смята, че би било разумно Фед да
спре повишаването на лихвите в сряда. Освен това президентът на САЩ Доналд Тръмп
продължава натиска си върху Фед, като отправи още едно предупреждение в Twitter:
"Надявам се хората от Фед да прочетат днешния коментар в +Уолстрийт Джърнъл",
преди да направят още една грешка."

Еврото нарасна с 0.2%, до 1.1380 щатски долара, като през последните три сесии се
радва на постоянно повишение, докато доларът се е бори със спадащата доходност на
облигациите и спекулациите около паричната политика на Фед.

Поради същите причини и австралийският, и новозеландският долар се повишиха с
около 0.2% до съответно 0.7195 и 0.6864 щатски долара.
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