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Monedele din Europa Central? ?i de Est nu vor r?mâne pentru mult timp
influen?ate de cre?terea din ultima perioad? a dolarului, apreciaz? mai
mul?i anali?ti din pia?a extern?. Speciali?tii interna?ionali opineaz? c?
cele mai multe dintre monede vor cre?te, în urm?torul an, excep?ie
f?când leul nostru ?i dinarul sârbesc.

Monedele din Europa Central? ?i de Est nu vor r?mâne pentru
mult timp influen?ate de cre?terea din ultima perioad? a dolarului,
apreciaz? mai mul?i anali?ti din pia?a extern?. Speciali?tii
interna?ionali opineaz? c? cele mai multe dintre monede vor cre?te,
în urm?torul an, excep?ie f?când leul nostru ?i dinarul sârbesc.
Macroeconomistul de la Bloomberg Mark Cudmore crede c?
stelele s-au aliniat deja pentru o var? a dolarului. Mark Cudmore ne
arat?, într-o analiz? recent?, zece motive pentru care consider? c?
dolarul se va înt?ri în acest an. Printre altele, el spune c? proprietarii
fabricilor sunt încrez?tori în 2018, deoarece economia Statelor Unite
este puternic?, indiferent dac? evolu?ia cresc?toare a atins sau nu
vârful. Produc?ia industrial? din februarie a înregistrat cea mai
rapid? cre?tere anual? din 2011, eviden?iaz? specialistul.
Cudmore adaug?: "?ine?i cont ?i de câ?tigurile sezoniere
însemnate din SUA, care fac valorile de capital mai atractive. (...)
Cre?terea randamentelor în SUA a fost suficient de semnificativ?
pentru a începe atragerea intr?rilor negarantate în Trezorerii. Acest
lucru este important pentru c? a determinat dolarul s? înceap? s?
se recoreleze cu evolu?ia randamentelor din SUA în ultima lun?, la
fel cum s-a observat cre?tere a presiunii interne asupra pie?ei
datoriilor suverane din SUA, datorit? cre?terii emisiunii.

Dolarul ofer? cea mai mare transmisie legat? de curs dintre
monedele G-10 ?i acest lucru este greu de ignorat. (...)
Administra?ia din SUA este consecvent? în mesajul s?u ferm: fie va
ob?ine cea mai mare parte din ceea ce dore?te, fie va întrerupe
comer?ul mondial. Indiferent de rezultat, dolarul va cre?te pe
termen scurt.
?i toate acestea se întâmpl? pe fondul unei baze de investitori cu
bani rapizi, care a petrecut ultimele luni în curs de redresare a
dolarului".
* Bl?nculescu: "Evolu?ia monedei americane se va reflecta ?i la
noi"
Cumulul de politici americane economice ?i fiscale super
protec?ioniste, care nu ?in seama de niciun fel de acord
interna?ional sau conven?ii, punând interesele SUA înainte de
orice, coroborat cu relaxarea fiscalit??ii în domeniul corporativ impozitul pe profit fiind sc?zut de la 35% la 21,5% - genereaz?, cel
pu?in pe termen scurt, un magnet investi?ional, eviden?iaz?
analistul economic Ionel Bl?nculescu, subliniind c?, astfel, sensul
prevalent de "in" ?i nu de "out" conduce, f?r? îndoial?, la aprecierea
dolarului în SUA.
Evolu?ia monedei americane ?i ceea ce se întâmpl? în Statele
Unite ale Americii se va reflecta ?i asupra ??rii noastre, unde, în
mod clar, vom avea un dolar mai puternic, estimeaz? specialistul.
Domnia sa sus?ine c? acest lucru nu va avantaja mediul financiar ?i
economic intern, ?tiindu-se c?, de fapt, tranzac?iile la nivel
interna?ional în domeniul commodities se realizeaz? în moneda
american? ?i nu în euro: "Pân? la urm?, reprezentarea prevalent? a
dolarului în România va depinde, în cea mai mare m?sur?, de ceea
ce se va întâmpla în economia româneas-c? - dac? vom fi atractivi,
stabili ?i predictibili, atunci vom beneficia de intr?ri investi?ionale,
inclusiv în dolari, ceea ce va însemna c? aceast? moned? se va
devaloriza în raport cu leul; dac?, îns?, nu vom fi atractivi, stabili ?i
predictibili, atunci vom beneficia de ie?iri investi?ionale, ceea ce
înseamn? c? dolarul se va aprecia fa?? de moneda na?ional?".

Emilia Olescu

Text Prima Pagina:

Monedele din Europa Central? ?i de Est nu vor r?mâne pentru mult timp
influen?ate de cre?terea din ultima perioad? a dolarului, apreciaz? mai
mul?i anali?ti din pia?a extern?. Speciali?tii interna?ionali opineaz? c?
cele mai multe dintre monede vor cre?te, în urm?torul an, excep?ie
f?când leul nostru ?i dinarul sârbesc.
.
Cautare - Harta Site - Contact
© Blanculescu - site creat la 22 Aug 2011
.
Source URL: http://blanculescu.ro/jocul-valutelor-bursa-11052018

