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EUR/USD dieninis grafikas

Antradienį EUR/USD valiutų santykis nepasižymėjo
dideliais svyravimais. Dienos pabaigoje pagrindinių
valiutų santykis nežymiai sumažėjo, pasiekdamas
1,3820 lygį.
Vakar dieną buvo paskelbtas Vokietijoje ZEW
instituto pasitikėjimo rodiklis. Balandžio mėnesio
duomenimis, verslo pasitikėjimas esama aplinka
išaugo beveik 16 proc. Taip pat
remiantis
duomenimis apie ateities perspektyvas, matoma
tendencija, kad per ateinančius šešis mėnesius
tikimasi, kad verslo plėtros situacija šalyje kiek
sulėtės, ZEW ateities verslo aplinkos indeksui
nukritus 7,3 proc. Tokios perspektyvos privertė kiek
sunerimti investuotojus. Trečiadienį paskelbtas JAV
vartotojų kainų indeksas pradžiugino investuotojus,
nors ir nežymiai persverdamas buvusį lygį. Kovo
mėnesio duomenimis JAV infliacija padidėjo nuo
0,1 proc. iki 0,2 proc. Nors toks infliacijos lygis yra
gerokai nutolęs nuo JAV FED‘o banko užsibrėžto
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2 proc., tačiau tokia padėtis signalizuoja, kad
infliacijos normos kitimo mažėjimas yra prislopintas ir
šiuo metu po truputį kyla. Tokios žinios rinkos
investuotojų buvo sutiktos optimistiškai, kiek
sustiprinant svarstymus, kad FED‘as toliau be
sustojimo tęs kiekybinio ekonomikos skatinimo
programos mažinimą, taip stiprinant JAV dolerio
vertę prieš kitas pagrindines valiutas.
Nuo vakar dienos EUR/USD valiutų poros santykis
beveik nepasikeitė ir trečiadienio ryte svyravo ties
1,3810. Šiandien investuotojų dėmesys kryps į euro
zonos metinį kovo mėnesio infliacijos lygį.
Apžvalgininkai prognozuoja, kad infliacija regione
išsilaikys nepakitusi ir sieks 0,5 proc. Jeigu šis lygis
pakiltų, tai kiek sumažintų regione sklandančią
įtampą, kad ECB greitu metu imsis papildomų
priemonių suvaldyti defliacijos riziką. Priešingu
atveju, rizika tik išaugtų ir tai sumažintų euro vertę
prieš 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.
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