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EUR/USD dieninis grafikas

Penktadienį EUR/USD valiutų santykis pasiekė
aukščiausią dienos kilimą per pastarąją savaitę,
pakildamas daugiau nei 0,7%. Toks euro stiprėjimas
prieš JAV dolerį, kai dienos prekyba baigiama ties
1,3810 lygiu, yra aukščiausias nuo šių metų
pradžios.
Vienas iš pagrindinių veiksnių, lėmusių tokį euro
sustiprėjimą prieš kitas pagrindines valiutas –
paskelbtas euro zonos infliacijos rodiklis. Dauguma
analitikų prognozavo, kad infliacijos lygis turėtų
sumažėti, pasiekdamas 0,7% ribą, tačiau infliacija
nepakito ir išlaikė stabilią tendenciją, fiksuojant 0,8%
lygį. Tokie ekonominiai duomenys signalizuoja, kad
ECB tikriausiai neskubės imtis papildomų priemonių,
kurios pareikalautų didelių resursų siekiant
stabilizuoti euro zonos ekonomiką. Taip pat prie
EUR/USD santykio augimo prisidėjo ne tokie geri
ekonominiai rodikliai iš JAV. Penktadienį buvo
skelbtas JAV ketvirto ketvirčio BVP rezultatas, kuris
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prasilenkė su prognozuojama reikšme, pasiekdamas
tik 2,4% augimą. Tokie rezultatai pakurstė
spekuliacijas, kad JAV Federalinis bankas gali imtis
ne tokios aktyvios ekonomikos skatinimo mažinimo
politikos. Tuo tarpu, tokie veiksmai paskatintų
atitraukti investicinį kapitalą iš JAV, ieškant
aukštesnio pelningumo investicinės grąžos kitose
rinkose, taip sumažinant JAV dolerio perkamąją
galią prieš kitas pagrindines valiutas.
Šiuo metu pagrindinės valiutų poros santykis
svyruoja ties 1,3780. Šiandien bus skelbiamas
svarbus JAV šalies ISM gamybos užsakymų rodiklis,
kuris suteiks investuotojams galimybę įvertinti JAV
ekonomikos būklę. Jei šis rodiklis nepateisintų
esamų analitikų lūkesčių ir sumažėtų, tai šiandien
JAV rinkose sulauktume pesimistinių nuotaikų,
kurios neigiamai paveiktų ne vien JAV finansų rinkas
bet ir JAV dolerį.
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* 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.

Valiutų rinkos dienos apţvalga
Valiutų rinkos apžvalga

Puslapis 3 iš 3

