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Цената на доларите
Безспорно събитието на седмицата ще е решението на Федералния
резерв на САЩ (Фед) в четвъртък, с което се очаква да се направи
първото покачване на американските лихвени нива от 2006 година
насам.
Принципно, покачването на лихвените нива в икономиката има
негативен ефект върху пазарите на акции. Това е така, защото повисоките лихви правят цената на кредита по-скъп, което води до
свиване в кредитирането и оттам забавяне на икономическия
растеж.
Но от няколко месеца насам пазарите са настроили очакванията си
Фед да вдигне лихвите през септември. Следователно, ако в
четвъртък това стане факт, съществува немалка възможност
пазарите на акции да не реагират твърде негативно.
В случай че Фед предпочете да отложи покачването, това би било
изненада за пазарите. Реакцията при такъв сценарии вероятно ще
бъде еуфорична в краткосрочен план и пазарите на акции ще
поемат в любимата посока: североизток.
Action Plan
Дръжте се здраво. Пазарите вероятно ще продължат да бъдат
волатилни и преди и след обявяването решението на Фед. Каквото
и да се случи факт, е че Фед е на прага да започне нов цикъл на
монетарната си политика за първи път от девет години насам,
което означава, че инвестиционните стратегии, които работеха
успешно досега, ще трябва да бъдат преразгледани. Особено
стратегии тип buy & hold.
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И преди сме го казвали – дърветата не растат до небето. Пазарите
на акции след дълги период на възход - така наречените бичи
пазари - винаги преминават и през негативни периоди - известни
като мечи пазари. Текущият бичи пазар започна преди шест години
и е един от най-силните и най-продължителните от последните
няколко десетилетия. Следователно, колкото повече време минава,
толкова повече се увеличава вероятността тенденцията да се
обърне и да започне фаза на мечи пазар.
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Важно пояснение: Предоставената информация има изцяло информационен характер и не
следва да се разглежда като препоръка за покупка или продажба или склоняване към вземане
на инвестиционно решение. Изложените коментари и мнения са получени от и базирани на
източници, за които се смята, че са надеждни, но не са гаранция за точност и изчерпателност.
Търговията с финансови инструменти крие специфични рискове. Не се препоръчва търговията с
тези продукти, ако клиентът не е наясно с тяхното естество и нивото на риск, на което се излага.
В случай че получите копие на този материал, не бива да вземате инвестиционно решение,
основано на информацията, съдържаща се в него, а трябва да потърсите независим финансов
съвет. ПИБ АД и свързани с нея лица е възможно да сключват сделки с финансови инструменти
за собствена сметка, да ги притежават или да действат като маркет мейкър, консултант или
брокер по отношение на физически лица, дружества или други организации, упоменати в
материала. Служители на ПИБ АД и свързани с тях лица може да имат позиция в или да
притежават финансови инструменти, посочени в настоящата публикация. ПИБ АД не е задължена
да разкрива или взема под внимание съдържанието на представената информация, когато
препоръчва или предлага определена инвестиционна стратегия на своите клиенти.ПИБ АД не
носи каквато и да била отговорност за публикуваните мнения и становища в този материал. Те
изразяват единствено позицията на неговите автори. Всички права запазени!
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