Японската централна банка постави основа за спад на йената
Сряда, 01 Август 2018 09:35

Японската йена се очаква да поевтинее спрямо останалите основни валути,
включително и щатския долар, след като централната банка на страната не предприе
действия за ограничаване на рекордните си монетарни стимули. Това е мнението на
Джейн Фоли, главен валутен стратег в Rabobank.

След срещата на японската централна банка Харухико Курода обяви, че основните
лихви в страната ще бъдат леко повишени, но не спомена нищо друго относно промяна
на монетарната политика на банката и рекордните монетарни стимули.

Това, до голяма степен разочарова инвеститори и трейдъри, които залагаха на промяна
в политиката на централната банка. Йената, която бе регистрирала сериозен ръст
спрямо долара и останалите валути, върна почти всичко спечелено.

Рано тази сутрин, един долар се разменя при нива от около 112.00 йени. А днес ще бъде
оповестено и решението на Фед и намек за потенциално повишение на лихвите два
пъти през тази година, може да инициира по-нататъшни разпродажби на йената спрямо
долара.
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Според Фоли, инвеститорите са се заблудили относно потенциална промяна на
монетарната политика на централната банка и погрешно са купували йени.

„Лихвеният диференциал предполага, че валутната двойка долар-йена би следвало да
се повишава през следващите месеци“, коментира Фоли. „Това бяха очакванията ни от
началото на годината, макар и пазарните участници да бяха заблудени от лъжливи
очаквания за промяна на ултра-стимулиращата монетарна политика на централната
банка“.

Курода ясно заяви тази сутрин, че в среда на продължаващо ниска инфлация
„централната банканяма намерение да повишава лихвите и ще продължи да подържа
стимулите си, докато не бъде достигната целената инфлаци“, коментира още Фоли.

Повече яснота относно посоката на търговия на популярната валутна двойка
долар-йена, се очаква да се даде по-късно днес, след решението на Фед. Резервът не
се очаква да повиши нивата на лихвите, но пазарните участници ще следят за
по-нататъшни признаци колко повишения ще видим до края на тази година.
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