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EUR/USD dieninis grafikas

Vakarykštė diena valiutų rinkoje euro kursui prieš
JAV dolerį buvo prasčiausia per paskutinius tris
mėnesius. JAV doleris sustiprino savo pozicijas
beveik 0,8%, o EUR/USD kursas prekybos
pabaigoje svyravo ties 1,3560.
Viena iš JAV dolerio stiprėjimo priežasčių buvo
šalies ketvirto ketvirčio bendrasis vidaus produktas,
kuris patvirtino analitikų prognozes ir pakilo 3,1%.
Šie duomenys dolerio kursą kėlė ne tik euro, bet ir
kitų pagrindinių valiutų atžvilgiu. Auganti JAV
ekonomika tik patvirtina, kad JAV Federalinis
bankas toliau turėtų tikslingai laikytis savo pozicijų,
mažindamas šalies skatinimo programą ir taip
didindamas šalies vyriausybės vertybinių popierių
bei dolerio patrauklumą. Nors ir pagerėjo JAV
ekonominė būklė, tačiau vis tiek reikėtų atidžiai
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stebėti skelbiamus ekonominius rodiklius. Vakar
skelbtas savaitinis JAV bedarbių paraiškų skaičius
nepradžiugino investuotojų ir padidėjo net 58 tūkst.
vnt. Taip pat prie tokių JAV dolerio ir euro kitimo
tendencijų prisidėjo Vokietijos vartotojų kainų
indekso mažėjimas, kuris nukrito daugiau nei
prognozuota. Viena džiugi žinia yra ta, kad nedarbo
lygis didžiausią ekonomiką euro zonoje turinčioje
Vokietijoje sumažėjo 0,1%. Tačiau tai eurui
nepadėjo atsilaikyti prieš stiprų JAV dolerio
spaudimą.
Šiuo metu EUR/ USD kursas svyruoja ties 1,3540.
Šiandien valiutų rinkoje ir toliau bus jaučiamos vakar
dienos teigiamos nuotaikos, kurios turėtų kelti JAV
dolerio vertę euro atžvilgiu.
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Laikas

Svarbiausios makroekonominės naujienos

Vokietija

09:00

Mažmeninių pardavimų rodiklis

EZ

12:00

Nedarbo lygis

EZ

12:30

Vartotojų kainų indeksas

EUR/GBP

EUR/JPY

Prognozė

Buvusi reikšmė

2013 m.

2,2%

1,1%

Gruodžio mėn.

12,1%

12,1%

Sausio mėn.

0,9%

0,8%

EUR/PLN

EUR/RUB
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NAFTA (WTI)

AUKSAS

Akcijų indeksai

Ţaliavų kainos
Reikšmė

1 d. %

15,848.6

0.70

WTI nafta
(USD/barelis)

DJ EURO
STOXX 50
(Europa)*

3,027.3

0.53

RTS (Rusija)

1,311.8

-0.69

DJ Industrial
Average (JAV)*

Palūkanų normos
Reikšmė

1 d. %

6 mėn. %

97.7

-0.53

VILIBOR

0.49

Auksas
(USD/Troj.unc.)

1241.5

-0.14

LIBOR (EUR)

0.36

Sidabras
(USD/Troj.unc.)

19.1

0.05

LIBOR (USD)

0.34

Laikas: 9:30
Šaltinis: Reuter
* praeitos prekybos sesijos duomenys

Daugiau informacijos teiraukitės tel. 1884 arba info@swedbank.lt

Šioje apžvalgoje pateikiama informacija nėra bendro ar asmeninio pobūdžio siūlymas, raginimas ar rekomendacija sudaryti valiutų sandorius. Jo tikslas informuoti klientus apie valiutų rinkų pokyčius. Investuotojai turėtų savarankiškai ir atidžiai įvertinti kiekvieną konkrečią investiciją ir prireikus kreiptis į finansų
konsultantą. „Swedbank“, AB atkreipia jūsų dėmesį į tai, kad šie rodikliai nėra patikimi būsimų rezultatų rodikliai. „Swedbank“, AB neprisiima atsakomybės
už tiesioginius arba netiesioginius nuostolius, įskaitant negautą pelną, kuriuos investuotojas gali patirti priimdamas sprendimą apžvalgoje esančios
informacijos pagrindu. Apžvalga nėra investicinis tyrimas, todėl jai netaikomi investiciniam tyrimui nustatyti reikalavimai. Apžvalga yra parengta remiantis
informacija, surinkta iš viešai prieinamų šaltinių. „Swedbank“, AB netikrino ir nevertino šiuose šaltiniuose pateiktos informacijos, todėl neprisiimame jokios
atsakomybės dėl informacijos, kurios pagrindu parengta apžvalga teisingumo, tikslumo ir išsamumo. Draudžiama kopijuoti, spausdinti, atgaminti, cituoti ar
bet kaip kitaip naudoti šią apžvalgą arba bet kurią jos dalį be „Swedbank“, AB sutikimo.
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