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EUR/USD dieninis grafikas

Vakar dieną euro ir JAV dolerio santykio svyravimas
buvo labai aktyvus. Dienios pradžioje kursas buvo
pasiekęs 1,3870 lygį. Antroje dienos pusėje JAV
doleris sustiprėjo valiutų kursą nuvesdamas iki
1,3750 ribos. Tuo tarpu, vakare dienos prekyba kiek
išsilygino, pagrindinių valiutų santykiui svyruojant ties
1,3830.
Antradienį investuotojai stipriai reagavo į euro zonoje
ir JAV skelbiamus ekonomikos rezultatus. Euras
neigiamai koregavosi po Vokietijoje paskelbto IFO
verslo pasitikėjimo rodiklio. Analitikai prognozavo,
kad, kad šis rodiklis rodys mažėjimo tendenciją,
tačiau ji buvo kiek didesnė, taip privertusi
investuotojus suabejoti ar yra ir artimoje ateityje bus
stabili didžiausia euro zonoje verslo aplinka. Taip pat
prie tokių euro svyravimų prieš kitas pagrindines
valiutas prisidėjo ECB narių pasisakymai dėl euro
zonoje esančios situacijos bei galimų jos sprendimo
būdų. Vienam iš ECB narių pareiškus, kad
pagrindinis įrankis defliacijos rizikai euro zonoje
suvaldyti bus naudojamas neigiamas bazinių
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palūkanų normų įvedimas. Į tokį pasisakymą
EUR/USD kursas sureagavo neigiamai, bet po kurio
laiko atgavo turėtas pozicijas, kai kiti ECB nariai
pareiškė, kad dabartinis euro kursas nereikalauja
aktyvios monetarinės politikos naudojimo. Tuo tarpu
JAV paskelbti ekonominiai rodikliai turėjo priešingą
efektą vietinei valiutai. Buvo prognozuojama, kad
vartotojų pasitikėjimo indekso augimas šalyje sieks
0,51%, o paaiškėjo, kad tikroji šio rodiklio reikšmė
kovo mėnesį pasiekė 5,1% augimą nuo praėjusio
laikotarpio. Tokia žinia JAV rinkose buvo įvertinta
labai teigiamai, suteikdama JAV doleriui didesnės
stiprėjimo persvaros prieš kitas pagrindines valiutas.
Trečiadienio rytą EUR/USD kursas svyruoja ties
1,3800 lygiu. Šiandien aktualiausiais veiksniais,
nulemsiančiais EUR/USD santykio svyravimą taps
skelbiami JAV ekonominiai rodikliai. Jeigu rodiklių
reikšmės nenukryps nuo prognozuojamų ar bus
didesnės, tikėtina, kad JAV doleris euro atžvilgiu
įgaus didesnės stiprėjimo perspektyvas.
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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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