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Британският паунд скочи в четвъртък, след новината, че премиерът Тереза Май е
постигнала споразумение с Брюксел, което ще даде на британските компании за
финансови услуги непрекъснат достъп до европейските пазари след Brexit.

Паундът блесна с 0.6% над щатския долар в азиатската търговия, след публикуването
на новината от британския ежедневник "Таймс".

Британските и европейските преговарящи са постигнали предварителни споразумения
за всички аспекти на бъдещо партньорство за услуги, както и за обмен на данни,
съобщи британският вестник, позовавайки се на източници от правителството в Лондон.

"Все още е трудно да се направи преценка за ползата или вредата от това за лирата,
тъй като и оптимистичните, и песимистичните заглавия продължават. Но очаквам, че
сделка от последната минута, ще бъде подписана преди срещата на върха на ЕС през
декември", коментира Сим Мок Сион, валутен анализатор в Bank of Singapore.

Към 8.30 часа българско време паундът се търгуваше за 1.2849 щатски долара, което е
с 0.62% над нивото от сряда. Британската валута загуби 3% спрямо долара през
последните три седмици, тъй като пазарите се притесняват дали Великобритания ще
осигури справедлив изход от Европейския съюз.
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Паундът е на печалба с 0.5% спрямо йената и швейцарския франк. Еврото губи 0.4%
спрямо паунда, до 0.8828 паунда за едно евро.

Пазарните участници са фокусиране към решението на Английската централна банка
(BoE) по-късно през деня.

Анкетираните от „Райтерс" икономисти очакват деветте членове на комисията по
парична политика на BoE да гласуват единодушно да се замразят лихвите и да се
повишат евентуално през май.

"Обединеното кралство все още не е близо до пълното споразумение, макар че
критичният период е преодолян. Гуверньорът на BoE Марк Карни обаче ще се
притеснява повече от евентуалните рискове за финализиране на преговорите", каза
Кати Лиен от BK Asset Management. Споде нея, в резултат на това търговците не могат
да разчитат на централната банка, за да спаси паунда, защото са наясно, че
перспективите за икономиката на Обединеното кралство зависят изцяло от преговорите
за Brexit.

Паундът ще се покачи с около 5.5% спрямо долара, ако Великобритания и Европейският
съюз се споразумеят за развод, сочи проучването на "Ройтерс", но ще спадне с повече
от 6%, ако не бъде постигнато споразумение за Brexit.

Еврото спечели 0.27%, до 1.1341 щатски долара, след като загуби позицията си през
последните три последователни сесии на търговията, притиснато от слабите
икономически данни от еврозоната, както и заради притесненията около италианския
бюджет и преговорите за Brexit.

Индексът на долара, който е показател за неговото съотношение спрямо шестте
основни валути, се понижи с 0.3%, до 96.91 пункта, след като отчете 16-месечен връх от
97.2 пункта в предходната търговския сесия в сряда. Слизането се дължи на възхода
на паунда и на еврото, които заедно формират около 70% от индекса.
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Зелените пари нараснаха леко, после спаднаха през нощта, след като националните
данни за заетостта показаха, че заплатите за частния сектор в САЩ се увеличават
най-много през октомври за последните осем месеца, потвърждавайки, че икономиката
продължава да расте с относително силен темп.

Това повиши очакванията за продължаващо увеличение на лихвите от Федералния
резерв на САЩ (Фед), като през декември се очаква да бъдет вдигнати с 25 базисни
пункта и евентуално още два пъти през 2019 година.

Йената нарасна леко спрямо долара, до 112.85 йени. Японската валута отслабва до
триседмично най-ниско ниво от 113.38 йени за щатски долар в сряда, след като
Японската централна банка даде сигнал за намерението си да запази известно време
твърда паричната си политика.

"Тази година функцията на йената като сигурна валута отслабна от по-високата
доходност на долара", коментира Джейн Фоли, валутен анализатор в Rabobank в
съобщение до клиентите на кредитната институция.

"Въпреки това рисковете от влошаване на търговската война между САЩ и Китай,
забавянето на глобалния растеж, както и този на САЩ, и понижението на лихвените
проценти от Фед предполагат, че йената може да спечели спрямо зелената валута през
следващата година", допълва Фоли. От Rabobank дори прогнозират за нарастване до
110 йени за долар около средата на следващата година.

Австралийският долар се понижи с 0.58%, до 0,7115 щатски долара заради по-добри от
очакваните данни за търговията.
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