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• Евро-долар спадна днес до 1,0630, най-ниско ниво от 7 месеца, от
очакванията, че терористичните атаки в Париж и високата опасност 
от подобни атаки в Европа ще свият темповете на икономиката, което 
ще принуди ЕЦБ да разшири програмата за количествени улеснения 
на 3 декември до 75 млрд. евро и ще свали депозитната лихва до 
-0,30%.

• Днес е Протоколът от последното заседание на Федералния резерв,
който ако премахне фразата за негативните рискове от глобалната
икономическа обстановка следствие на действията на ЦБ на Китай и
ЕЦБ, ще окаже положителен ефект върху курса на долара.

• Потребителската инфлация в САЩ за октомври нарастна с +0,2 % 
след спад за предишните два месеца. Основните цени нарастнаха с 
+1,9 % на годишна база следствие на поскъпването на жилищата
и на медицинските услуги. Ръстът на инфлацията, на фона на големия
ръст на заетостта в САЩ през октомври създава условия за покачване
на лихвата през декември, вероятността за което нарастна до 70 %.

• В същото време индексът на бизнес климата на Германия -ZEW 
спадна
до 54,4 спрямо 55,2 през октомври, което увеличава вероятността от
разширение на QE на 3 декември и от
разминаване на паричните
политики на ЕЦБ и Федералния резерв.

EUR-USD – 1.0648. Евро-долар се отблъсна вчера от зоната на 
подкрепа към 1,0634-27 и проби клинообразната структура на спада 
от 16 ноември, което създава условия за корекция във възходяща 
посока към 1,0685, евентуално -1,0720-22 (линия на тренда от 10 
ноември), преди да последва възобновяване на негативната тенденция
във вълна към 1,0567 и 1,0500. 

Критичната бариера за модела преминава днес на 1,0829 (16,11).  

Търговията на валутния пазар е рискова дейност и вероятността да бъдат реализирани загуби е голяма. 
Инвестициите на валутния пазар са подложени на риск от постоянни колебания на пазарните стойности. Инвеститорът следва да има пред вид, че неговата инвестиция може да понесе частични или пълни 
загуби. Данните имат информативен характер и не препоръчват покупката или продажбата на валутна двойка или финансов инструмент. Информацията от страниците съдържа данни от различни външни 
източници, които се предоставят единствено като информационно средство. Въпреки добронамерения характер на информацията, фирмата не гарантира краен положителен ефект и " не поема отговорност за 
верността на предоставената информация, както  и не следва да бъде  отговорна  за евентуални разходи, загуби, щети, свързани с използуване на информацията от страницата. Промяната на информацията 
от страницата става без предварително предупреждение.
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