Не очаквайте сила на долара през април!?
Сряда, 04 Април 2018 08:33

Щатският долар не отбеляза най-добрия старт на годината, като се понижи през два от
първите три месеца на 2018-та. Април обаче, едва ли може да се очаква да донесе
много радост за бичи настроените към долара трейдъри, ако историята се повтаря.

Доларовият индекс, приключи първото тримесечие със загуба от 2.1%, като се повиши
само през февруари, когато турболентността на световните фондови пазари, допринесе
за силата на зелените пари.

Въпреки повишението на лихвите от страна на Фед обаче, средата, може да не стане
особено добра за „зелените пари“, през второто тримесечие на годината,
предупреждават пазарни наблюдатели.

„Април е най-лошият месец от годината за долара, през последното десетилетие и
отвъд“, според Асхраф Лаиди, стратег в Intermarket Strategy в писмо към клиентите.
„Тази слабост, е особено изразена през април спрямо еврото и суровинните валути“,
добавя още експертът.

Енергийните суровини, като петрола и природния газ, имат склонност да са по-силни
през тримесечието април-юни също, като изключение от тази тенденция бе миналата
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година. Тази зависимост, до голяма степен предопределя доброто представяне на
канадския и австралийския долар, през четвъртия месец на годината.

Ако погледнем към последните пет години, зелените пари са поевтинявали спрямо
еврото, всеки април, като средното им понижение е 0.236%. През четири от последните
пет четвърти месеци на годината, щатската валута е губила и спрямо канадския долар,
със средно понижение от цели 0.945%

Разбира се, не всички анализатори смятат, че април ще е добър за щатския долар,
спрямо канадския. Според Елса Лигнос, стратег в RBC, инвеститорите не бива да
залагат за силен канадски долар този април, въпреки историческата зависимост, която
е статистически значима.

„Както обикновено, не е особено умно да се търгува сезонно, освен ако това не се
подкрепя от фундаментални фактори“, коментира експерта.

Това второ тримесечие обаче, съвпада с потенциалното предоговаряне на условията по
споразумението за свободна търговия в Северна Америка, което може да окаже
съществено въздействие върху канадската валута. Все още обаче, не е ясно, в каква
посока ще е това въздействие.
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