Доларът отстъпва от върха си
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Въпреки понижението си в азиатската търговия в четвъртък, доларът запази
по-голямата част от печалбите си през нощта и в сряда, но отстъпва от върха си за
седмицата на фона на изтъргуваните слаби обеми. Доларът беше подкрепен от
позитивните сигнали за облекчаване на търговското напрежение между САЩ и Китай, а
силните данни на американската икономика повишиха акциите на Уолстрийт и
доходността на държавните облигации на САЩ.

С рязък скок от мечия пазар, бенчмаркът Dow Jones се повиши с повече от 1000 пункта
за първи път в сряда, а доходността на 10-годишните облигации се повишиха с около 8
базисни пункта, до 2.8%.

Нарастването на доходността на облигациите подкрепи зелената валута, която бе
подложена на натиск през последните две седмици след спад в доходността на
дълговите книжа, което беше провокирано от подновените опасения за забавяне на
икономическия растеж и заради частичното спиране на финансирането за
американското правителство.

Инвеститорите в сряда бързо приеха новината, че американски търговски екип ще
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пътува до Пекин след новата година, за да проведе разговори с китайски служители.

Подкрепа за пазарите бяха и данните, които показваха, че продажбите празниците в
САЩ през 2018 г. са нараснали с 5.1% спрямо предходната година до над 850 млрд.
долара, което е най-силния оборот за последните шест години.

"Инвеститорите се връщат на американските пазари след натрупване на много
страхове, а това ще подкрепи долара, както и доходността на облигациите и
повишаване цената на акциите", обобщава Стивън Иннес, ръководител на азиатската
търговия в брокерската компания Oanda в Сингапур.

Индексът на щатския долар, който измерва съотношението му спрямо шестте основни
валути, се понижи с 0.2% в азиатската търговия, след като в сряда спечели 0.5%.

Американската валута загуби около 0.3% спрямо йената, като спадна до 111 йени, и
прекъсна 8-дневната печалба спрямо японската валута.

Друг факт, който подкрепи пазарните настроения, беше облекчаването на
напрежението между Белия дом и централната банка на САЩ. Икономическият
съветник на Белия дом Кевин Хасет каза, че работата на председателя на Фед Джером
Пауъл е "100 процента" сигурна.

Миналата седмица Федералният резерв повиши лихвите за четвърти път тази година и
обяви, че до голяма степен ще се придържа към плановете си за повишаване на нивата
през следващата година, въпреки повишените икономически рискове, които накараха
президента на САЩ Доналд Тръмп да поднови критиките си към председателя на Фед
Джером Пауъл.

Тръмп разкритикува Фед в понеделник, определяйки централната банка като
"единствения проблем" за американската икономика и разпали спекулациите, че може
да уволни Пауъл, който той назначи начело на Фед миналата година.
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Еврото достигна 1.1375 щатски долара, нараствайки с около 0.25%. Въпреки това
единната европейска валута най-вероятно ще приключи годината с 5% понижение
спрямо долара, тъй като слабите икономически данни в Европа, политическото
напрежение във Франция и Италия, както и слабата парична политика на Европейска
централна банка накараха инвеститорите да подкрепят долара спрямо еврото през 2018
година.

Паундът, който през последните месеци понесе загуби заради Brexit, беше по-твърд в
четвъртък, до ниво от 1.2659 долара, като загуби 0.4% в предходната сесия.

Австралийският долар, който се възприема като показател за глобален апетит към
риск, беше стабилен, до 0.7056 долара, но далеч от най-добите си показатели спрямо
долара от миналата седмица.
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