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За инвеститорите, вариантът за импийчмънт на президента Тръмп изглеждат малко
вероятни. От инвестиционната банка Citi обаче, предупреждават, че вероятността за
това се е повишила.

Коментарите от банките, станаха реалност, след като Доналд Тръмп Дж., туитна
имейли, детайлизиращи приветсвията му, след като източници, определящи се, като
свързани с руското правителство, оповестиха компрометиращи имейли на
кандидат-президента Хълъри Клинтън.

Пазарите, реагираха крайно негативно на тази информация, като индексът Dow Jones
Industrial Average, загуби моментално 129 пункта от стойността си, преди да възстанови
цялата си загуба.

Импийчмънт е малко вероятен, предвид на сложността на този процес и липсата на
достатъчно доказателства за „сериозно престъпление“, според анализатори от Citi.

От банката коментират още, че подобно решение би изисквало сериозен политически
натиск, а републиканците, които контролират Конгреса в момента, едва ли ще допуснат
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това да се случи.

От друга страна и въпреки много неизвестни във връзките Тръмп-Русия, анализаторите
на Citi са на мнение че рискът от импийчмънт за щатския президент в момента са
по-високи от преди, макар и това все още да не е базов сценарий.

Според наскорошни доклади, синът на президента и тогавашния шеф на кампанията на
Тръмп – Поул Манафорт, както и зетят на Тръмп – Джаред Къшнър, са се срещнали с
руския адвокат Наталия Веселнитская, в кулата на Тръмп, в Ню Йорк на 9-ти юни
2016-та година, след серия от имейли.

Според Роб Голдстън, в имейлите се твърди, че руски източници, близки до
правителството, са искали да предоставят на Тръмп информация, която би
компроментирала Хилъри Клинтън в отношенията й с Русия.

Макар и тази информация да е била чувствителна за Русия, тя е била предоставена в
подкрепа на кампанията на Тръмп, смята Голдстън.

Отговорът на Тръмп Джр. Е бил - „ако е това което казвате ще се радвам, особено
по-късно през лятото“. В последствие следва среща в кулата Тръмп в Ню Йорк.

„Според нас, този развой на събитията, могат да доведат до няколко последствия за
инвеститорите. На първо място, ще доведе до намаляване на доверието в
администрацията на президента, както и възможностите му да прокара ключови закони,
които се очакват от него. На второ място, може да доведе до съществено ограничаване
на достъпа на администрацията на Тръмп до класифицирана информация“, смятат от
банката.
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