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EUR/USD dieninis grafikas

Antradienį, antrą dieną iš eilės EUR/USD valiutų
kursas rodė augimo tendenciją. Nuo savaitės
pradžios pagrindinių valiutų santykis išaugo kiek
daugiau nei 0,65%, vakar dienos pabaigoje
svyruodamas ties 1,3800 lygiu.

jos ateityje gali būti panaudotos. Tokios kalbos tam
tikra prasme palaiko euro lygį prieš kitas pagrindines
valiutas ir neverčia rinkos investuotojus pardavinėti
su euru susietų aktyvų, ieškant saugesnės
užuovėjos.

Vakar dieną dar buvo jaučiamas pesimizmas dėl
praeitą savaitę paskelbtų ne tokių gerų JAV
ekonominių rodiklių, kurie JAV doleriui nesuteikia
teigiamo pakilimo prieš kitas pagrindines valiutas.
Taip pat EUR/USD valiutų poroje euras įgavo kilimo
tendenciją po vakar dieną Tarptautinio Valiutos
Fondo apžvalgos paskelbimo, kurioje įžvelgiamos
teigiamos pasaulio ekonomikos kilimo perspektyvos.
Išliekant euro zonoje defliacijos rizikai, ECB atstovai
nesiima papildomų priemonių, siekiant pakelti
infliacijos lygį, tačiau užsimena, kad priemonės yra ir

Šiandien ryte euro ir JAV dolerio santykis svyruoja
ties 1,3790 riba. Trečiadienį kiek svarbesnių
ekonominių įvykių sulauksime iš Vokietijos, kur bus
skelbiami šalies prekybos rodikliai. Analitikai
prognozuoja, kad šalies užsienio prekybos balansas
turėtų išaugti, tačiau eksporto sektoriuje matomas
gana ženklus pasikeitimas. Šiandien galime sulaukti
kiek silpnėjančio euro prieš kitas pagrindines
valiutas, skelbiant Vokietijos rodiklius bei keliant
klausimus ir ieškant sprendimų dėl mažo euro zonoje
infliacijos lygio.
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Svarbiausios makroekonominės naujienos

Prognozė

Buvusi reikšmė

Vokietija

09:00

Užsienio prekybos balansas

Vasario mėn.

17,5 mlrd. eurų.

15,0 mlrd. eurų.

Vokietija

09:00

Eksporto pokytis

Vasario mėn.
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2,2%
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NAFTA (WTI)

AUKSAS

Akcijų indeksai

Ţaliavų kainos
Reikšmė

1 d. %

16,256.1

0.06

WTI nafta
(USD/barelis)

DJ EURO
STOXX 50
(Europa)*

3,177.7

-0.26

RTS (Rusija)

1,191.1

-0.39

DJ Industrial
Average (JAV)*

Palūkanų normos
Reikšmė

1 d. %

6 mėn. %

102.3

-0.30

VILIBOR

0.48

Auksas
(USD/Troj.unc.)

1313.2

0.38

LIBOR (EUR)

0.39

Sidabras
(USD/Troj.unc.)

20.0

0.05

LIBOR (USD)

0.33

Laikas: 9:16
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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