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Вчера Американските пазари затвориха с леко повишение, породено най-вече от ръста
в цените на петрола, както и някои компании в сектора на услугите. Европейските
пазари също отчетоха лек ръст, оттласквайки се от нива на подкрепа. Най-слабо
представящата се валута беше USD, а тази която се повиши най-много спрямо основните
двойки беше AUD.

Apple представиха новите си продукти, водени от три телефона, които имат за цел да
покажат най-новите технологии на компанията на по-широка аудитория.
Най-интересният модел е Xr и струва $740. Той запазва основните предимства на
първия iPhone X, но е по-евтин, като същевременно е значително по-голям - 6,1 инча.
Компанията пусна и нова версия на своя часовник с по-голям екран и подобрени
възможности. Въпреки новите продукти, акциите на компанията се понижиха с близо
2%.

От Goldman Sachs се присъединиха към мнението на JPMorgan и UBS, като
предупредиха за потенциалното ескалиращото напрежение в търговската война.
Според инвестиционната банка, при сценарий в който САЩ налага 10% тарифи върху
целия внос е много вероятно да видим мечи пазар.

В същото време стана ясно, че от САЩ се опитват да премахнат ескалацията на
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търговските отношения с Китай. Министърът на финансите Стивън Манчин наскоро се
обърна към Пекин, за да предложи още един кръг от разговори. Пазарите приветстваха
новините позитивно само дни, след като президентът Тръмп заплаши да наложи
тарифи за почти всички стоки от Китай.

Цената на петрола се повиши рязко след данните за запаси от суров петрол в САЩ. По
данни на Енергийната информационна администрация, запасите от суров петрол в САЩ,
отчитат спад от 5.3млн барела за последната седмица. От HSBC предупредиха да не се
изключва взможността, Брент да се покачи до над $100. От банката също така очакват
големи загуби в доставките от Венецуела и Иран, което допълнително да даде тласък в
цените на черното злато.

Централната банка на Турция може да повиши едноседмичния репо процент с 325
базисни пункта до 21%, след като инфлацията скочи до 17,9% през август, като
официалните лица от националната банка обещаха да предприемат действия за
спиране на катастрофалния спад на лирата.

От Блумбърг очакват ръст от 450 базисни пункта до 22,25%. Големият въпрос тук, не е
как ще реагира валутата, а как ще реагира президентът Ердоган.
Ураганът Florence забави движението си, приближавайки Югоизточна Америка. Бурята
се очаква да удари региона в петък и да предизвика "катастрофално наводнение",
според . Служител на Националния център за урагани сравни очакваните поражения от
ураганът с „Удар на Майк Тайсън“.

Днес очакваме данни от BoE относно лихвените нива на Великобритания. Очакванията
са лихвите да останат непроменени на нива от 0.75%. Евентуална промяна би довела до
сериозни движения при GBP.

Отдел Международни финансови пазари
ИП Евро-Финанс АД forex@eurofinance.bg
* Настоящият материал не представлява препоръка за покупко/продажба на ценни
книжа.
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