Доларът няма да загуби статута си на основна резервна валута
Четвъртък, 05 Април 2018 10:55

Доларът може и да се движи зад основните си конкуренти през последните 15 месеца,
заради притесненията покрай случващото се във Вашингтон и състоянието на водещата
световна икономика, но едва ли ще загуби скоро позицията си на домининираща
резервна валута.

През първото тримесечие, щатската валута продължи да поевтинява, основно заради
опасенията от търговски войни между САЩ и Китай и фазата на щатския икономически
цикъл, заключен между двоед дефицит – бюджетен и търговски.

Всичко това, доведе до намаляване на популярността на долара, сред централните
банки. По данни на МВФ, щатската валута, като резервна такава, се е понижила до
четири годишно дъно, през последното тримесечие на миналата година.

Зелените пари обаче, остават твърдо на първо място, като основна предпочитана
резервна валута, с дял от над 60% от валутните резерви на централните банки по света.
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Причините за намаляването на валутните резерви в долари, са много и
най-разнообразни, като варират в широки граници от голямата волатилност до
търсенето и предлагането на деноминиране в долари дългови книжа.

Така че, четиригодишно дъно на доларовите резерви, на практика звучи много по-лошо,
от това, което е в действителност и предвид на пълната доминация на долара, като
разервна валута, коментират още пазарни наблюдатели.

Междувременно, на въпроса дали китайския юан може един ден да застраши
доминацията на зелените пари, като основна резервна валута, особено след като Китай
представи деноминирани в юани петролни контракти, през изминалата седмица,
анализаторите са единодушни. Ще трябва да мине още много време, преди да юанът да
е реална заплаха за долара, както и да бъдат преодоляни някои основни пречки в
момента.

На първо място, юанът все още е ефективно обвързан към кошница от валути, като се
търгува в тесни граници, определяни от китайските регулатори. В допълнение,
китайските активи, измервани в юани, все още са обект на капиталов контрол, който не
позволява на парите да напускат страната.

В допълнение, трябва да се подчертае и факта, че „лъвски пай“ от суровини и стоки, са
деноминирани в долари, което най-вероятно ще подсигурява на щатската валута
десетилетия и десетилетия доминация, като основна резервна валута, смятат
експертите.

Както МВФ отбелязва, делът на китайския юан, като процент от общите валутни
резерви в света, е едва 1.2%, или 123 милиарда долара, спрямо доларовите резерви, на
стойност 11.425 трилиона долара.

Еврото, която е втората най-популярна резервна валута, също изостава сериозно от
долара, с дела си от едва малко над 20%.
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