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EUR/USD dieninis grafikas

Pirmadienį prekyba euru ir JAV doleriu vyko gana
ramiai. EUR/USD valiutų santykis rodė nedidelį
pakilimą, dienos pabaigoje svyruodamas ties 1,3770
lygiu.
Vakar dieną nežymų JAV dolerio susilpnėjimą prieš
kitas pagrindines valiutas lėmė JAV Federalinio
banko vadovės pareiškimai. FED‘as mano, kad
vienas pagrindinių veiksnių šiuo metu padedančių
šalies ekonomikai atsitiesti yra Federalinio banko
vykdoma ekonomikos kiekybinio skatinimo programa
bei esamos žemos bazinės palūkanų normos. Todėl
artimoje ateityje šie veiksniai tam tikrą laiką gali išlikti
nekeičiami, siekiant dar efektyviau pakelti JAV
ekonomikos lygį. Vakar dieną Vokietijoje buvo
fiksuotas mažmeninis prekybos apimčių pokytis, kuris
nuo praėjusio laikotarpio padidėjo 1,3%, kai buvo
tikėtasi -0,5% sumažėjimo. Taip pat vakar dieną buvo
paskelbtas euro zonos infliacijos rodiklis, kuris nuo
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praėjusio laikotarpio sumažėjo ir pasiekė 0,5%. Toks
infliacijos lygis euro zonoje yra mažiausias per
pastaruosius keturis metus ir vis didina spekuliacijas,
kad ECB bus priverstas greitu metu imtis priemonių,
kad euro zona nesusidurtų su galima defliacijos
rizika.
Antradienį euras toliau tęsia nežymų kilimą prieš JAV
dolerį, valiutų santykiui svyruojant ties 1,3780 lygiu.
Šiandien bus skelbiami euro zonos ir Vokietijos
nedarbo lygio rodikliai, kurie turėtų išsilaikyti
nepakitę. Tuo tarpu JAV bus skelbiamas svarbus
ISM gamybos užsakymų rodiklis, kuris atspindi šalies
pramonės būklę. Taigi tikėtina, kad šiandien
EUR/USD valiutų kursas pirmoje dienos pusėje
turėtų išlikti pastoviame lygyje, o antrojoje dienos
pusėje kiek aktyviau reaguoti į JAV ekonominius
rodiklius.
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NAFTA (WTI)

AUKSAS

Akcijų indeksai

Ţaliavų kainos
Reikšmė

1 d. %

16,457.7

0.82

WTI nafta
(USD/barelis)

DJ EURO
STOXX 50
(Europa)*

3,161.6

-0.34

RTS (Rusija)

1,234.9

0.72

DJ Industrial
Average (JAV)*

Palūkanų normos
Reikšmė

1 d. %

6 mėn. %

101.1

-0.46

VILIBOR

0.48

Auksas
(USD/Troj.unc.)

1283.8

0.01

LIBOR (EUR)

0.38

Sidabras
(USD/Troj.unc.)

19.7

0.00

LIBOR (USD)

0.33

Laikas: 9:41
Šaltinis: Reuters
* 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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