Златото с шестмесечен връх атакува 1 300?
Четвъртък, 27 Декември 2018 08:18

Златото се повиши до шестмесечния връх в сряда, след като инвеститорите
продължиха да купуват благородния метал, като сигурно убежище срещу несигурната
глобална икономика, нестабилните финансови пазари, частичното закриване на
американското правителство и критиките на американския президент Доналд Тръмп
към Федералния резерв.

Спот златото нарасна с 0,8% до 1 278,81 долара за унция. Моментно металът докосна
нивото от 1,279.06 долара, или най-високата стойност от 19 юни на тази година.
Фючърсите на златото в САЩ се повишиха с 0.8% до 1 281.80 долара за тройунция.

"Голямото главоболие за инвеститорите инвеститорите е разпродажбата, която
виждаме на фондовите пазари, коментарите, идващи от Тръмп срещу Федералния
резерв и дали независимостта на Фед ще бъде под натиск сега", каза Дейвид Сонг,
анализатор в DailyFX.

Инвеститорите все още се тревожат за световната икономика и корпоративните
печалби, а доларът и акциите в САЩ намалиха ранните си печалби. Приблизително три
четвърти от акциите на S&P 500 бяха на територията на мечия пазар.

1/2

Златото с шестмесечен връх атакува 1 300?
Четвъртък, 27 Декември 2018 08:18

Частичното изключване на федералното правителство на САЩ следствие на искането
на Тръмп за финансиране на гранични стени и критиките на президента към Фед
разтревожиха инвеститорите. Други опасения включват оттеглянето на американския
министър на отбраната Джеймс Матис и търговското напрежение в САЩ и Китай.

"Ние сме краткосрочно позитивно настроени по отношение на златото,". - каза Сонг.
"Съществуват опасения за глобалния растеж през 2019 г., глобалната геополитическа
несигурност и продължаващата атака на Тръмп срещу Федералния резерв и колко
дълго ще продължи закриването на правителството в САЩ."

Спот цената на метала се повиши с 4.7% за месеца и е на път за най-голямата си
печалба през декември от 10 години.

Златото се разглежда като хеджиране срещу политически и икономически притеснения.
Запасите от злато на SPDR Gold, най-големият борсово търгуван фонд, са на
най-високата си точка от август и са се увеличили с около 6%.

"Златото изглежда с добри перспективи и с краткосрочна цел от 1 300 долара за унция.
В средносрочен план инвеститорите могат да гледат към нива от 1 360-1 370 долара за
унция.
По-важното е, че алгоритмичните програми за търговия, които са последователи и в
основата на инерционните движения ще повишат да увеличават позициите си в злато.

Сред другите метали среброто се повиши с 2,9% до 15,16 долара за унция, което е
най-високото му ниво от 13 август.

Платината добави 2.1% до 799.30. Паладият се повиши с 0.2% до 1 288,30 долара за
унция и продължава да е най-скъпия сред благородните метали.
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