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EUR/USD dieninis grafikas

Vakar prekyba EUR/USD valiutų pora vyko gana
permainingai. Pagrindinių valiutų santykis svyravo
intervale nuo 1,3643 iki 1,3727 ribose, dienos
prekybą baigdamas ties 1,3710 lygiu.
Vakar doleris neigiamai koregavosi prieš kitas
pagrindines valiutas po FED‘o pirmininkės kalbų.
Teigiama, kad JAV Federalinis bankas ir toliau tęs
ekonomikos apimčių mažino politiką, nors ir per
pastarąjį laikotarpį JAV ekonomika susiduria su
sunkumais. FED‘o pirmininkė akcentavo, kad JAV
ekonomika rodo atsigavimo ženklus ir viena iš
pagrindinių priežasčių, kodėl ekonominiai rodikliai
per pastarąjį mėnesį nėra geri – netikėtai užklupę
stiprūs žiemiški orai. Taip pat FED‘o pirmininkė
akcentavo, kad artimiausiu metu centrinis bankas
nežada siekti, kad bazinė palūkanų norma būtų
pakelta, taip padidinat skolinimosi kainą ir išleidžiant
mažiau pinigų į finansų rinkas. Vakar dieną Europos
centrinio banko prezidentas Mario Draghi užsiminė
savo kalboje, kad ECB yra pasiruošęs kovoti su
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defliacijos rizika, kuris neigiamai paveiktų EZ
stabilumą.
Kitą
savaitę
numatomas
ECB
susirinkimas, kuriame bus sprendžiama, ar bankas
nuspręs imtis papildomų skatinimo priemonių. Tokie
pareiškimai suteikė eurui pranašumą prieš JAV
dolerį. Taip pat iš vakar skelbtų ekonominių rodiklių
labiausiai buvo akcentuojamas JAV bedarbių
paraiškų skaičius, kuris ne tik neatitiko analitikų
lūkesčių, bet ir padidėjo daugiau nei 3,5%,
suteikdamas JAV doleriui mažesnę perkamąją galią
kitų pagrindinių valiutų atžvilgiu.
Šiandien euro ir JAV dolerio santykis svyruoja ties
1,3700. Šiandien, kaip ir vakar, numatoma skelbti
nemažai ekonominių rodiklių Europoje ir JAV.
Remiantis prognozėmis, tikimasi, kad ekonominė
padėtis Europoje turėtų išlaikyti augimo tendencijas,
taip sustiprinant euro zonos valiutą. Tuo tarpu JAV
numatoma, kad BVP turės mažėjimo tendenciją, kuri
gali nulemti JAV finansų rinkų smukimą.
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NAFTA (WTI)

AUKSAS

Akcijų indeksai

Ţaliavų kainos
Reikšmė

1 d. %

16,272.7

0.46

WTI nafta
(USD/barelis)

DJ EURO
STOXX 50
(Europa)*

3,134.9

-0.42

RTS (Rusija)

1,256.0

-0.39

DJ Industrial
Average (JAV)*

Palūkanų normos
6 mėn. %

Reikšmė

1 d. %

101.9

-0.47

VILIBOR

0.48

Auksas
(USD/Troj.unc.)

1329.7

-0.10

LIBOR (EUR)

0.34

Sidabras
(USD/Troj.unc.)

21.2

0.00

LIBOR (USD)

0.33

Laikas: 9:08
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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