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Доларът се срина спрямо еврото и йената в нестабилна сесия, тъй като търговците
оцениха предварителните резултати от проведените междинни избори в САЩ, които
сочат победа на демократите в Камарата на представителите (долната камара на
Конгреса), а републиканците запазват контрола си в Сената (горната камара).

Разделеният конгрес временно може да навреди на долара. Победата на демократите в
едната или и в двете камари вероятно ще се разглежда като отхвърляне на политиката
на президента Доналд Тръмп, която стимулира корпоративния растеж.

"Ако Конгресът бъде разделен, а демократите, които контролират Камарата на
представителите, въпреки контрола на Сената от републиканците, перспективата за
законодателни промени са нищожни. Това ще затрудни политиките, които иска да води
президента и това ще притисне долара", прогнозира Кати Лиен , управляващ директор
за валутни анализи в BK Asset Management в съобщение до клиентите на компанията.

Индексът на долара, който отчита съотношението на зелените пари спрямо шестте
основни валути, загуби 0.2%, до 96.12 пункта.
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Щатският долар изпревари повечето от основните си конкуренти тази година, като се
възползва от стабилна вътрешна икономика на САЩ и по-високите лихвени проценти, а
инвеститорите насочиха вниманието си върху това дали в средносрочен план ще бъде
нарушен този звезден ход на долара.

Щатската валута вероятно ще бъде подкрепена от протоколите от последното
заседание на Федералния комитет по откритите пазари (FOMC), което ще се състои в
четвъртък, и на което Федералният резерв (Фед) вероятно ще потвърди намерението
си да вдигне основната лихва над 3% през следващата година.

Еврото печели незначително в азиатската търговия, до 1.1440 долар аза едно евро,
след като достигна своя „забележителен ден" от 1.1473 долара. Единната европейска
валута достигна своето дъно с дневен спад от 1.1% тази година, до рекордните 1.1301
долара за едно евро, 15 август.

Щатският долар загуби 0.07% спрямо йената и се търгува за 113.33 йени. По-рано в
началото на азиатската сесия йената се повиши за момент до 112.95 йени за долар.

Австралийският долар се търгува на ниво от 0.7246 щатски долара за един
австралийски.

Паундът е с 0.22% по-висок спрямо долара, до 1.3124 долара за един паунд, след като
по-рано за момент достигна 3-седмичен пик от 1.3142 щатски долара. Британската
валута се понижи до 1.3023 долара във вторник, преди да изтрие загубите си след
нестабилната търговия, и сега се повишава заради нарастващите надежди за пробив по
сделката за Brexit между Великобритания и ЕС.
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