MS: Оттеглянето на Меркел може да отведе еврото до 1.32 долара?!
Сряда, 07 Ноември 2018 08:29

Една от най-бичите прогнози по отношение на еврото е вдъхновена от политическата
кариера и оттеглянето на немския канцлер Ангела Меркел. Тя е била толкова дълго на
власт, че „факторът Меркел“ е допринесъл за стабилност на еврото.

Анализатори от щатската инвестиционна Morgan Stanley са на мнение, че единната
валута може да достигне 1.32 долара, следствие на серия от политически фактори,
включително заемане на поста от Фридрих Мерц, като лидер на
Християндемократическия съюз.

И докато Мерц, ръководител на немското подраздаление за управление на активи на
BlackRock Inc., остави след себе си сериозна промяна в политическото право, той се
смята за по-скоро в полза на интеграцията в еврозоната. Това ще помогне за
повишаване на еврото, според анализаторите на MS.

В отворено писмо, публикувано в немския вестник "Хенделсблатт" миналия месец, Мерц
беше сред поддръжниците, призоваващи за европейска застраховка за безработица и
"бюджетна политика за еврозоната, която служи за сплотеност и устойчивост на цялата
еврозона". Мерц призова още Германия да работи с френския президент Емануел
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Макрон за укрепване на европейския валутен съюз.

Анализаторите на Morgan Stanley, които предсказаха в началото на годината, че еврото
ще се повиши до 1,33 долара през 2019 г., сега прогнозира, че до края на следващата
година ще достигне 1,32 долара, което е леко под нивата му от август 2014 г. Тази
прогноза, на практика поставя MS, като най-бичи настроената финансова институция по
отношение на единната валута.

Ако Германия приеме позиция, която е по-тясно свързана с "Макрон", тя може да
постави началото на обрат на валутата, която бе изключително слаба през последните
месеци. Забавянето на икономическия растеж в Европа и проблемите свързани с
италианския бюджет, отслабиха еврото.

Според анализаторите обаче, нарасналия популизъм на „стария континент“, по-скоро
може да доведе до повишение на интеграцията, отколкото до нейното намаляване.

Стенли твърди, че увеличаването на популизма в региона може действително да
увеличи случая за по-нататъшна интеграция, вместо да го намали.

Еврото поскъпна около 1,1400 щатски долара в Лондон във вторник, като спадна до
1,1302 долара на 31 октомври, близо до най-ниското ниво за повече от година.
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