Доларът с 16-месечен връх
Сряда, 31 Октомври 2018 10:57

Японската йена отстъпи спрямо долара в сряда, след като Японската централна банка
(ЯЦБ) обяви, че е далеч от излизането от стимули от времената на кризата, а зелените
пари се покачиха на 16-месечен пик спрямо основните си съперници.

ЯЦБ обяви в сряда, че поддържа стабилната парична политика и намали ценовите си
прогнози, с което подсили пазарните очаквания, че умерената инфлация ще я принуди
да запази мащабната си програма за стимулиране на икономиката.

Очаквано ЯЦБ запази краткосрочната си цел да не променя лихвите и ги запази на
минус 0.1%, като обеща да насочи доходността на 10-годишните държавни облигации
около нула процента.

Йената спадна до 113.24 йени за щатски долар, като остана под натиск в азиатската
търговия, след преди това слезе до 3-седмични дъно от 113.32 йени за долар. Зелените
пари нараснаха с 0.6% спрямо йената в края на търговията във вторник.
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Доходността на американските 10-годишни държавни облигации нарасна за трета
поредна сесия в сряда, достигайки 3.13%. В същото време доходността на 10-годишните
японски държавни облигации е 0.12%, голямата разлика е в полза на щатския долар.

Индексът на щатския долар, който е показател за стойността му спрямо шестте основни
валути, се покачи до 16-месечен връх, достигайки 97.06 пункта.

Американската валута се възползва от по-силните от очакваните икономически данни в
САЩ, както и влошаващите се позиции на еврото, което има тежест около 58% от
индекса.

Потребителското доверие в САЩ се повиши до 18-годишен връх през октомври, което до
голяма степен се дължи на подобрения пазар на труда, което предполага, че в близко
бъдеще нарастването на икономическия растеж може да продължи. Това следва от
данните, обявени миналата седмица, които показват, че икономиката на САЩ се забави
по-малко от очакваното през третото тримесечие.

За разлика от тях, икономическите данни от Европа разочароваха анализаторите, тъй
като икономиката на еврозоната нарасна по-малко от очакваното през третото
тримесечие.

Еврото се търгува стабилно до 1.1343 щатски долара, след като от началото на
октомври загуби 2.3% спрямо зелената валута.

Политическата несигурност в Германия след решението на канцлера Ангела Меркел да
се оттегли през 2021 г. също оказва натиск върху единната европейска валута. Освен
това, размиването между Рим и Брюксел за бюджета на Италия, заради по-голямата
сума за разходи, което е в нарушение на фискалните правила на Европейския съюз,
също е против еврото.

Филип Уей, валутен анализатор в DBS, написа в съобщение до клиентите на
компанията, че мрачният фон може да натисне еврото до 1.12 долара през текущото
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тримесечие и в първата половина на 2019 г. да спадне до ниво между 1.05 и 1.10 щатски
долара за едно евро.

Паундът спада и се търгува близо до нивата от средата на август от 1.2705 щатски
долара за един паунд, след като агенцията за кредитен рейтинг Standard & Poor's заяви
във вторник, че ако "няма сделка" за Brexit, Великобритания може да навлезе в рецесия.

Някои непосредствени катализатори за търговията с британски лири могат да дойдат
от срещата за паричната политика на Английската централна банка (АЦБ) в четвъртък,
на която се очаква лихвите да бъдат запазени и да бъдат обявени подробности относно
намаляване на стимулите и затягане на паричната политика.

Юанът беше сравнително стабилен по време на търговията в континентален Китай до
6.9663 юана за долар, въпреки че китайската валута остава близо до котировките от
миналия петък, когато спадна до най-ниското си ниво за десетилетие.

Без ясен знак за някакво развитие на китайско-американската търговска война,
инвеститорите са заложили на още по-слаби позиции на юана, очаквайки властите в
крайна сметка да позволят на китайската валута да слезе до психологическата граница
от 7 юана за щатски долар за пръв път след началото на световната финансова криза.
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