Доларът стабилен след Фед

Четвъртък, 20 Декември 2018 10:46

Доларът се стабилизира в азиатската търговия в четвъртък, след като Федералният
резерв на САЩ (Фед) смекчи малко по-агресивната си парична политика, въпреки че
остави впечатление сред пазарните участници за повече промени, отколкото са
очаквали.

Фед прие дълго чакано решение да повиши лихвите с 25 базисни пункта, за четвърти
път през тази година, в диапазона между 2.25 и 2.50%, като прогнозира по-малко на
брой увеличения на ставките през 2019 г., отколкото обяви след срещата на борда през
септември.

Въпреки това пазарните участници бяха изненадани от ангажимента на Фед да запази
основната част от програмата си за затягане на паричната политика, въпреки
нарастващата несигурност по отношение на глобалния икономически растеж, като по
този начин потопи акциите на Уолстрийт и натисна фондовите пазари в Азия. Според
борда на директорите на Фед, рисковете пред глобалната икономика са сравнително
балансирани, регулаторът се ангажира да продължи да наблюдава внимателно
нейната динамика на растеж и въз основа на това да оценява икономическите
перспективи за по-кратки интервали.
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"Инвеститорите се бяха обезкуражили и очакваха най-лошото - от повишаване на
лихвите да се премине към промяна на оценката за риска", коментира Кати Лиен,
управляващ директор за валутната стратегия в BK Asset Management. Тя обаче смята, че
в изявлението след срещата в сряда, от което стана ясно, че Фед понижава прогнозите
си за ръст на икономиката и инфлацията, тези промени се оказаха не толкова
значителни, колкото очакваше пазарът.

Всъщност, докато Фед сигнализира за две, вместо за три, увеличения на лихвите през
следващата година, пазарните участници не получиха достатъчно аргументи как
забавеното повишение на лихвите ще се отрази на глобалния растеж.

Индексът на долара, който измерва съотношението на зелените пари спрямо шестте
основни валути, се стабилизира на 96.99 пункта в Азия, като успя да възстанови част от
загубите в Ню Йорк през нощта, когато бе отчетено ниво от 96.55 пункта, а пазарите
осмисляха посланието на Фед.

На пресконференция председателят на Фед Джером Пауъл посочи, че очакваните две
увеличения на лихвените проценти през 2019 г. биха били подходящи, като се има
предвид развитието на икономиката.

По-късно пред журналисти Пуъл каза: "Ще има обстоятелства, при които би било
уместно да преминем към неутрални лихви, и ще има обстоятелства, в които би било
съвсем подходящо лихвите да бъдат увеличени." И това беше казано, след като
президентът Тръмп предупреди преди два дни Фед „да не прави още една грешка".

Китайският юана отслабна до 6.91 юана за щатски долар, след като стартира
азиатската търговия на ниво от 6.907 долара, което е понижение с 0.2% спрямо нивата
при затваряне на търговията в сряда.

Централната банка на Китай обяви в сряда политика за стимулиране на банките да
отпускат заеми на малки и частни фирми. По този повод някои анализатори заявиха, че
този ход е насочен към последващо намаляване на лихвените проценти и засилване на
натиска върху юана, като наливане на парични средства за борба със забавящата се
китайска икономика.
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Йената напредна с 0.07%, до 112.38 йени за един долар и отчита печалба пета поредна
сесия. В едно очаквано от анализаторите решение Японската централна банка запази
лихвените проценти стабилни, поддържайки политиката си за подпомагане на
икономиката.

Еврото също бе стабилно спрямо долара, до 1.1380 щатски долара. Общата европейска
валута бе подкрепена от новините, че Италия е сключила споразумение с Европейската
комисия за оспорвания бюджет на стратата за 2019 г.

Паундът, който през отминаващата година бе под натиска на преговорите за Brexit,
добави 0.1%, до 1.2619 щатски долара. Банката на Англия трябва да проведе
заключителната си среща за тази година в четвъртък, на която пазарите очакват
лихвите да бъдат замразени.

Новозеландският долар се понижи с 0.4%, до 0.6737 щатски долара, след бяха обявени
по-слаби от очакваното икономически данни.

Икономическият растеж на Нова Зеландия се понижи до най-ниската си стойност за
последните пет години през третото тримесечие, което може да накара централната
банка за промени паричната си политика още в началото на 2019 г., и дори да се стигне
до намаляване на лихвите.
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