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Το ρούβλι ενισχύθηκε ασυνήθιστα - κατά περισσότερο από 2% - έναντι του δολαρίου, 
αδιαφορώντας για τη μείωση της τιμής του πετρελαίου και καθιστώντας την τεχνική εικόνα 
λιγότερο σαφή.

Το ρούβλι ξεκίνησε τις σημερινές συναλλαγές με πτώση, σε συνδυασμό με το δολάριο που στα 
πρώτα λεπτά ξεπέρασε τα 62 ρούβλια. Αυτό ήταν σύμφωνο με τις πρόσφατες εμπορικές συνήθειες, 
όπου οι εξαγωγείς μείωσαν τις πωλήσεις των κερδών σε σκληρό νόμισμα στις αρχές του καινούριου
μήνα μετά τη λήξη της φορολογικής περιόδου και το ρούβλι υποτιμάτο σχεδόν συνεχώς.

Με το πετρέλαιο να έχει αρχίσει να πέφτει σε αξία σήμερα το πρωί, φαινόταν ότι το ζεύγος 
δολαρίου-ρουβλίου θα κινούνταν ήπια προς την κατεύθυνση της αντίστασης των 64. Ωστόσο, από 
τις 11.00 ώρα Μόσχας, το ρούβλι άρχισε να ενισχύεται σταθερά.

Επιπλέον, ο κύκλος εργασιών του ζεύγους μειώθηκε σε σύγκριση με την προηγούμενη εβδομάδα. 
Η ενίσχυση του ρουβλίου σε χαμηλότερο όγκο συναλλαγών υποδηλώνει χαμηλότερη ζήτηση για 
το ξένο νόμισμα. 

Αυτό μπορεί να οφείλεται στη διακριτική ζήτηση συναλλάγματος από τους εξαγωγείς. Είναι 
επίσης πιθανό ότι οι κερδοσκόποι έχουν σταματήσει να αγοράζουν δολάρια και ευρώ, έχοντας 
εν μέρει χάσει την εμπιστοσύνη τους ότι το ρωσικό υπουργείο Οικονομικών θα μπορέσει να 
προωθήσει γρήγορα το θέμα της θέσπισης ενός νέου δημοσιονομικού κανόνα.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι κερδοσκόποι δεν παύουν να πιστεύουν στη δυνατότητα ενίσχυσης 
του ρουβλίου. Έτσι, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της αμερικανικής Επιτροπής 
Εμπορευματικών Συμβολαίων Προθεσμιακών Συναλλαγών (CFTC), στις προθεσμιακές αγορές του 
Σικάγο και της Νέας Υόρκης άνοιξαν 11,3 χιλιάδες συμβόλαια για την ενίσχυση του ρουβλίου. Και 
ο αριθμός αυτός αυξάνεται από τα μέσα Ιουνίου.

Εν πάση περιπτώσει, από σήμερα το ρούβλι ενισχύθηκε έναντι του δολαρίου κατά 2,35%. Η 
τελευταία συναλλαγή πραγματοποιήθηκε σε τιμή 60,17 ρούβλια ανά δολάριο.

Η τεχνική εικόνα για το ρούβλι γίνεται λιγότερο ξεκάθαρη. Ήδη από το πρωί, η «τεχνική» 
συνηγορούσε υπέρ της συνέχισης της υποτίμησης του εθνικού νομίσματος, καθώς το ζεύγος 
δολαρίου-ρουβλίου κατάφερε να κλείσει τον μήνα πάνω από την αντίσταση των 60 μονάδων. Τώρα
δεν αποκλείεται η δοκιμασία αντοχής της ζώνης 59-60 RUR/USD και αν το ζεύγος περάσει κάτω 
από αυτήν, οι «ταύροι» του ρουβλίου θα ενισχύσουν τις θέσεις τους.

Και η κατάσταση σήμερα: 
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Η χρηματιστηριακή αγορά συνέχισε να υποχωρεί εν μέσω εξωτερικής οικονομικής και πολιτικής 
δυσπραγίας και το ρούβλι σταμάτησε κοντά σε ένα σημαντικό επίπεδο.

Το εξωτερικό υπόβαθρο σήμερα το πρωί είναι κατά των αγορών περιουσιακών στοιχείων σε 
ρούβλι: το πετρέλαιο έχει υποχωρήσει σχεδόν κατά ένα τοις εκατό και κοστίζει λιγότερο από 100 
δολάρια ανά βαρέλι- τα αμερικανικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (futures) και τα 
ευρωπαϊκά χρηματιστήρια διαπραγματεύονται στην «κόκκινη» ζώνη. 



Εκτός από τα χθεσινά αρνητικά στατιστικά στοιχεία από την Κίνα και από ορισμένες χώρες της 
ευρωζώνης, η αγορά δέχεται σημαντικές πιέσεις από την κλιμάκωση των γεωπολιτικών κινδύνων 
που σχετίζονται με μια πιθανή επίσκεψη στην Ταϊβάν της Προέδρου της Βουλής των 
Αντιπροσώπων των ΗΠΑ Νάνσι Πελόζι.

Υπό αυτές τις συνθήκες το ρωσικό χρηματιστήριο συνέχισε την πτώση του, η οποία ξεκίνησε χθες, 
χάνοντας πάνω από 1% την πρώτη ώρα διαπραγμάτευσης του δείκτη «Μοσμπίρζι» (Мосбиржи)1. 
Οι πετρελαϊκές μετοχές αναζητούν χαμηλότερα επίπεδα λόγω των φόβων ότι το πετρέλαιο θα 
διαπεράσει το επίπεδο στήριξης των 98 δολαρίων και θα τρέξει στην περιοχή των 93-95 δολαρίων 
ανά βαρέλι.

Οι μετοχές υψηλής τεχνολογίας, οι οποίες σημειώνουν ράλι τις τελευταίες δύο εβδομάδες, 
εξακολουθούν να αγοράζουν ενεργά κέρδη. Η πτώση του κλάδου, ιδίως των θεμελιωδώς 
υπεραγορασμένων HeadHunter και Cian, είναι πιθανό να συνεχιστεί.

Οι μετοχές της χαλυβουργίας συναλλάσσονται καλύτερα από την αγορά. Οι επενδυτές συνεχίζουν 
να ελπίζουν ότι η κυβέρνηση θα αποφασίσει να στηρίξει τον κλάδο αγοράζοντας τα προϊόντα τους 
από το κρατικό απόθεμα. Ωστόσο, η φύση των συναλλαγών δείχνει ότι η ανοδική δυναμική των 
τίτλων του κλάδου είναι κοντά στο τέλος της.

Συνολικά, η πτωτική τάση στη ρωσική χρηματιστηριακή αγορά συνεχίζεται. Ο δείκτης 
«Μοσμπίρζι» όχι μόνο δεν κατάφερε να διασπάσει την αντίσταση των 2230 μονάδων, αλλά ούτε 
καν προσπάθησε να το κάνει. Τώρα ο καθοδικός στόχος για τον δείκτη αναφοράς είναι και πάλι η 
περιοχή των 2000 μονάδων, αλλά πριν από αυτό πρέπει να ξεπεράσει την ενδιάμεση στήριξη των 
2090-2120 μονάδων.

Παρά τα εξωτερικά αρνητικά στοιχεία, το ρούβλι παραμένει σταθερό και συναλλαγματική του 
ισοτιμία διαμορφώνεται γύρω από το χθεσινό κλείσιμο. Ένας από τους κύριους λόγους για την 
αδυναμία του ρωσικού νομίσματος τις τελευταίες δύο εβδομάδες ήταν ο φόβος ότι το ρωσικό 
Υπουργείο Οικονομικών θα αρχίσει να αγοράζει συνάλλαγμα στην αγορά στο πλαίσιο του 
δημοσιονομικού κανόνα. Ωστόσο, χθες η Τράπεζα της Ρωσίας δημοσίευσε μια πρόβλεψη ότι ο 
δημοσιονομικός κανόνας δεν θα τεθεί σε ισχύ πριν από το επόμενο έτος, σύμφωνα με τη 
βασική εκδοχή. Αυτό έχει μειώσει κάπως την κερδοσκοπική ζήτηση για δολάρια και ευρώ, αν 
και ορισμένοι παράγοντες υποψιάζονται ότι ορισμένα από τα πετροδολάρια έχουν ήδη αρχίσει 
να ρέουν στο γιουάν, όπως αποδεικνύεται από την αύξηση των συναλλαγών στο κινεζικό 
νόμισμα.

Η σχέση δολαρίου-ρουβλίου βρίσκεται τώρα λίγο πάνω από το σημαντικό εύρος τιμών 59-60. Από 
την άποψη της τεχνικής ανάλυσης, όσο το ζεύγος παραμένει πάνω από αυτό το επίπεδο, η 
πιθανότητα το ρωσικό νόμισμα να υποχωρήσει στην περιοχή των 64 RUR ανά δολάριο είναι 
μεγαλύτερη από την ενίσχυση του ρουβλίου προς τα 54 RUR ανά δολάριο.

Αλλά αυτή η εικόνα μπορεί να αλλάξει ανά πάσα στιγμή.

Πηγή: Μπόρις Σολοβιόφ

1 Ο δείκτης MOEX Ρωσίας, παλαιότερα ο δείκτης MICEX, είναι ο κύριος δείκτης αναφοράς σε ρούβλια του 
ρωσικού χρηματιστηρίου


