Суровини - архив

Напълно очаквано, ЕЦБ прекрати монетарните стимули вчера, поставяйки край на цяла
една ера от монетарната си политика. По отношение на отрицателните лихви обаче и
първото им повишение, явно инвеститорите ще трябва да почакат още доста.

Въпреки, че Фед стартира с повишението на лихвите си в края на 2015-та година, като
вече ги увеличи осем пъти, ЕЦБ изостава сериозно и е на път да запази негативния
лихвен диференциал спрямо еврото.

Марио Драги заяви вчера, по време на пресконференцията, че рисковете за
икономиката на еврозоната се влошават. Това, въпреки усилията на банката да се бори
с дефлацията и постиженията в тази насока.

Председателят на ЕЦБ заяви пред репортери във Франкфурт, че докато рисковете все
още са "в общи линии балансирани", сега "те се влошават", поради редица опасения
относно геополитиката, търговския протекционизъм и нестабилността на пазара.

Значителната промяна в езика доведе до понижаване на еврото и бе отразено в
актуализираните икономически прогнози, които понижиха непосредствената
перспектива за инфлация и растеж.
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Предпазливостта на Драги подчертава "хазартния залог", който ЕЦБ предприема като
ограничава масивната си парична подкрепа след почти четири години, които добавиха
2.6 трилиона евро (3 трилиона долара) към баланса на институцията. Сега политиците
очакват, че чрез реинвестиране на приходите от държаните облигации, те ще дадат
достатъчно стимули към крехкото възстановяване на икономиката.

ЕЦБ ще реинвестира приходите от падежиращите облигации продължителен период от
време след датата на първото увеличение на лихвения процент. Също така ще има
повече свобода на действие да "позволи регулярно и балансирано присъствие на
пазара." Членовете на ЕЦБ очакват рекордно ниските нива на лихвите да бъдат
запазени поне до лятото на следващата година.

Драги описва становището на ЕЦБ относно перспективите пред 19-членната икономика
като "продължаващо доверие с повишена предпазливост". Основната сила на
вътрешното търсене продължава да стимулира експанзията, тъй като пазарите на
труда се затягат и заплатите нарастват по-бързо. От друга страна, намаляването на
приноса от външното търсене "може да предложи по-бавен темп на растеж в бъдеще",
каза той.

Икономически прогнози на ЕЦБ за еврозоната

Известието дойде след редица решения на централната банка в Европа. Швейцарските
и норвежките централни банки оставиха политиката непроменена, въпреки че
швейцарската национална банка намали перспективите си за инфлацията и
президентът Томас Йордан заяви, че има място за по-нататъшно улесняване на
политиката, ако е необходимо. Федералният резерв се очаква да повиши лихвите през
следващата седмица за четвърти път тази година.

Управителният съвет не обсъди кога лихвените проценти ще се повишат, нито колко
време ще продължи реинвестициите. Ръководителите на политиките "отразяват"
възможностите за нов кръг от по-дългосрочни заеми за банките, каза Драги.
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ЕЦБ е готова да коригира инструментите си, ако е необходимо, за да постигне целта си
за устойчива инфлация малко под 2% в средносрочен план, каза още Драги. Докато
политиците не обсъждаха разширяването на количественото облекчение в следващата
година, тя остава в арсенала на централната банка, ако е необходимо.

"QE е част от наличните инструменти", каза Драги. "Това е нещо постоянно, което може
да се счита за използваемо при непредвидени обстоятелства, които Управителният
съвет ще оцени в своята пълна независимост".

Икономистите, анкетирани от Блумбърг миналата седмица, прогнозираха, че разходите
за заеми ще се повишат през септември 2019 г., но сега те са по-предпазливи.
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