Мнения - архив

Доларът отслабна и е близо до едномесечен спад в петък, притиснат от всички пазари капиталови и стокови в края на годината, когато се сриват цените на петрола,
разпродават се с акции, а заплахата правителството на САЩ да спре работа е много
сериозна.

Един ден след като Федералният резерв (Фед) повиши лихвените проценти и представи
прогноза, която беше по-различна, отколкото очакваха търговците, предизвика паника и
ликвидация на дълги позиции в долари на пазарите преди празниците. Това, според
„Ройтерс", обяснява проявената слабост на долара в петък.

Затова пък йената отново се възползва то кризата на пазарите и като традиционна
валута-убежище в такива ситуации, натисна долара.
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Индексът на зелените пари спрямо кошница от шест основни валути се съвзе леко до
96.421 пункта, след като се срина до 96.168 пункта през нощта, което е най-ниското
ниво на измерителя от 20 ноември насам. Доларовият индекс загуби около 1% тази
седмица.

През седмицата инвеститорите бяха на ръба на нервна криза, заради нарастващите
рискове за глобалния растеж, но пък спадналите цени на петрола изпратих силен
дефлационен импулс и удължи спада на доходността на щатските държавни
облигации.

Това запази долара, който през последните дни се клатушкаше, за да не падне, подпрян
на очакванията за по-добра прогноза за икономиката на Фед, но това не се случи и
щатската валута не успя да се предпази по-голямото разпродаване, което и
анализаторите не са очаквали.

Американската валута се забави особено спрямо йената, тъй като глобалните фондови
пазари потънаха, заради притесненията на инвеститорите, че Фед ще продължи да
повишава лихвите ви през следващата година, въпреки нарасналите рисковете за
икономическия растеж.

Вижте още: Щатските индекси на червено, инвеститорите масово разпродават акции

Световният индекс MSCI, който следи представянето на акциите в 47 държави, е
спаднал почти с 4% тази седмица, достигайки най-ниското си ниво от април 2017 година
насам.

Доларът, който стартира седмицата над 113.00 йени, се срина до 111.415 йени, след
преди това щатската валута загуби 1%, до 110.815 йени през нощта, което е най-слабото
представяне на зелените пари спрямо йената от 6 септември насам.
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Американската валута е загубила близо 1.8% спрямо японската йена тази седмица,
което пък е най-големият седмичен спад от средата на февруари насам.

"Виждаме един класически случай на "риск", който вдига йената спрямо долара, нещо,
което не се е случвало толкова често през последните месеци", коментира ситуацията
на пазара Юничи Ишикава, старши валутен анализатор на IG Securities в Токио.

Доходността на 10-годишните държавни облигации на САЩ леко се повишиха, до
2.804%, след като достигна 2.748% през нощта, което е най-ниското ниво на доходност
от началото на април.

Допълнителен натиск върху долара оказа и новината, че президентът на САЩ Доналд
Тръмп е отказал да подпише законодателен акт, с който се финансира допълнително
правителството на САЩ, ако не получи пари за изграждане на гранична стена с
Мексико, с което рискува да блокира дейността на федералното правителство още в
събота.

Еврото нарасна с 0.05% спрямо долара, до 1.1449 щатски долара в петък, след като
достигна 1.5-месечен връх от 1.1486 долара предишния ден. Единната европейска
валута се насочва към 1.4% печалба за седмицата.

Паундът също се промени, но в посока надолу, до 1.2660 щатски долара, след като
достигна 10-дневен връх от 1.2707 щатски долара в четвъртък, но се оттегли от тази
висока позиция, след като Английската банка (BoE) замрази лихвените проценти с
аргумента, че несигурността за Brexit е "нараснала значително" през последния месец.

Австралийският долар се понижи до 0.7110 щатски долара, след като предния ден се
отдръпна от почти двумесечното дъно от 0.7086 долара, след срива на световните
пазари.
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