
Πανικός στην αμερικανική αγορά και διαφυγή από το δολάριο

Η ύφεση και η κρίση στην Ταϊβάν

Το βασικό συμπέρασμα του τελευταίου έτους κρίσης είναι ότι το σύστημα άντεξε. Η θέση αυτή 
επαναλαμβάνεται σήμερα από όλους τους εμπειρογνώμονες. Ο Μιχαήλ Βασίλιεφ, επικεφαλής 
οικονομολόγος της «Σοβκομπάνκ», δεν αποτελεί εξαίρεση:

- «Περίπου το 60% των τραπεζών βρίσκονται υπό αυστηρούς περιορισμούς από το εξωτερικό ήδη 
από τον Μάρτιο του 2022, αλλά, την ίδια στιγμή, το κράτος δεν χρειάστηκε να σώσει ούτε μία 
τράπεζα», διευκρίνησε ο εμπειρογνώμονας.

Ωστόσο, οι κυρώσεις και η σχετική ενεργειακή κρίση δεν μπορούν να εξαφανιστούν και το φετινό 
έτος η παγκόσμια οικονομία θα σημειώσει αισθητή επιβράδυνση:

- Περίπου 2,5 φορές έως 1 τοις εκατό της αύξησης του ΑΕΠ. Ταυτόχρονα, η Ασία θα έχει τη 
μεγαλύτερη συμμετοχή σε αυτό.

Σύμφωνα με τον εμπειρογνώμονα, το έτος θα περάσει υπό το βάρος της ουκρανικής κρίσης και 
σε αυτό θα προστεθεί η κρίση της Ταϊβάν:

- Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το 2024 είναι η χρονιά των προεδρικών εκλογών στις ΗΠΑ και 
επομένως το χαρτί της αντι-Κίνας θα παιχτεί στα σίγουρα.

Ο επικεφαλής οικονομολόγος της «Σοβκομπάνκ» δεν αποκλείει μια τραπεζική κρίση στις ΗΠΑ 
και στην Ευρώπη λόγω της συσσώρευσης χρεών:

- Και η κρίση θα μπορούσε να είναι παρόμοια με εκείνη του 2008. Προβλέπουμε πάντως ότι θα 
εξακολουθήσει να υπάρχει ύφεση.

Η συναλλαγματική ισοτιμία δολαρίου και πετρελαίου για το 2023

Οι αναλυτές της τράπεζας αναμένουν ότι η μέση τιμή του πετρελαίου θα είναι κατά 20 δολάρια 
χαμηλότερη από ό,τι ήταν πέρυσι: 80 δολάρια για ένα βαρέλι Brent και 70 δολάρια για ένα βαρέλι 
Urals.

Ταυτόχρονα, θα υπάρξουν και άλλοι παράγοντες που, αντίθετα, θα λειτουργήσουν υπέρ της 
αύξησης των τιμών: η Κίνα θα άρει τους περιορισμούς για το κοινό, γεγονός που θα προσθέσει 
περίπου 0,5-1 εκατ. βαρέλια ημερησίως στη ζήτηση. Οι τιμές αναμένεται επίσης να 
ενθαρρυνθούν από τις ΗΠΑ, οι οποίες θα αναπληρώσουν τα αποθέματά τους.

Αντίθετα, οι εξαγωγές από τη Ρωσία θα μειωθούν λόγω των κυρώσεων και του εμπάργκο, κατά 
περίπου 0,5 εκατ. βαρέλια ημερησίως.

Η συναλλαγματική ισοτιμία του δολαρίου κατά το επόμενο έτος θα είναι στο διάδρομο 65-75 
ρούβλια, το ευρώ στα 72, το γιουάν στα 9,7. Το έναυσμα για μια ισχυρότερη αποδυνάμωση του 
ρουβλίου θα μπορούσε να είναι μια εντονότερη πτώση των τιμών του πετρελαίου.

Η κατάσταση στις αγορές

Ο Μιχαήλ Βασίλιεφ δεν αποκλείει ότι ο δείκτης S&P500 θα βρει νέο κατώτατο όριο:



- Και οι επενδυτές θα τρέξουν στο δολάριο. Σύμφωνα με τις προβλέψεις μας, το αμερικανικό 
νόμισμα θα είναι ελαφρώς ισχυρότερο το επόμενο έτος από ό,τι ήταν πέρυσι.

Όσον αφορά τη ρωσική αγορά, σύμφωνα με τον Βασίλιεφ, το 2023 δεν θα φέρει κανένα νέο - οι 
αλλοδαποί θα είναι εξίσου απόντες από την αγορά, όπως και φέτος, όπως πιστεύει η τράπεζα. 
Και η υποτίμηση και η αποδολαριοποίηση του χρηματοπιστωτικού συστήματος θα συνεχιστεί
μέσω των προσπαθειών της ρυθμιστικής αρχής.

Όσον αφορά τη χρηματιστηριακή αγορά, η «Σοβκομπάνκ» αναμένει άνοδο των χρηματιστηριακών 
δεικτών:

- Αλλά είναι πιθανό να δούμε μια παράπλευρη τάση.

Ο εμπειρογνώμονας αξιολογεί αρνητικά τους νέους περιορισμούς της ρυθμιστικής αρχής:

- Ωστόσο, δεν υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις. Ως εκ τούτου, νέοι επενδυτές θα προσέλθουν στην
αγορά και η αγορά θα συνεχίσει να αναπτύσσεται.

Σύμφωνα με τον Βασίλιεφ, λόγω των γεωπολιτικών εντάσεων, το μοντέλο της αποταμίευσης θα 
επικρατήσει το επόμενο έτος, αλλά η κατανάλωση θα είναι θετική για το ΑΕΠ σε σχέση με το 
2022:

- Λόγω της κατάρρευσης των οικονομικών αλυσίδων, δεν ήταν εύκολο να αγοραστούν δυτικά ξένα 
αυτοκίνητα το περασμένο έτος. Αλλά ο κόσμος έχει αρχίσει να προσέχει τα κινεζικά μοντέλα και
το 2023 θα είναι η χρονιά της κινεζικής αυτοκινητοβιομηχανίας.

Ο όγκος συναλλαγών στο ζεύγος ρούβλι-γιουάν, πέρυσι είχε αυξηθεί 90 φορές από την αρχή του 
έτους και το μερίδιό του έχει φθάσει το 50% όλων των συναλλαγών. Το επόμενο έτος το 
μερίδιο του ζεύγους θα συνεχίσει να αυξάνεται και θα φτάσει το 70% του συνόλου των 
συναλλαγών συναλλάγματος:

- Αυτό συνεπάγεται το γεγονός ότι το γιουάν θα αρχίσει να αγοράζεται από το ρωσικό Υπουργείο 
Οικονομικών στο πλαίσιο του νέου δημοσιονομικού κανόνα.

Μεταξύ των νομισματικών «ανοιγμάτων» για το 2023 είναι η εμφάνιση νέων πολλά 
υποσχόμενων νομισματικών ζευγών: το ρούβλι-ντιρχάμ και το ρούβλι-ρουπία.

Ως αμυντικό περιουσιακό στοιχείο, ο χρυσός θα ανταγωνίζεται τις καταθέσεις σε δολάρια:

- Με την επιβράδυνση του πληθωρισμού στις ΗΠΑ, αναμένουμε ότι η τιμή της ουγγιάς θα ανέλθει 
στα $1900-1950 μέχρι το τέλος του 2023. Ωστόσο, το μέταλλο θα αρχίσει να ανατιμάται από το 
δεύτερο εξάμηνο του έτους", υποστηρίζει ο Βασίλιεφ.

Ο Προϋπολογισμός και η ρωσική οικονομία

Τα ελλείμματα του προϋπολογισμού θα καλυφθούν από τις εκδόσεις OFZ (σημ. μετ. ομόλογα 
ομοσπονδιακών δανείων ). Στο τέλος του 2022, το Υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε δανειακά 
ομόλογα για 3,3 τρισεκατομμύρια ρούβλια στην αγορά μέσω του OFZ, κυρίως με κυμαινόμενο 
επιτόκιο. Το σχέδιο για το 2023 προβλέπει δανεισμό 3,4 τρισεκατομμυρίων ρουβλίων. Ταυτόχρονα,
δεν μπορεί να αποφευχθεί η πτώση του ΑΕΠ: κατά μείον 1,2% το 2023. Σύμφωνα με τις 



προβλέψεις της Κεντρικής Τράπεζας, το πλεόνασμα ρευστότητας στο τραπεζικό σύστημα 
αναμένεται να ανέλθει σε 2-2,5 τρισεκατομμύρια στο τέλος του έτους.

Μεταξύ των κινδύνων της οικονομίας, ο Μιχαήλ Βασίλιεφ διακρίνει: την έλλειψη ανθρώπινου
δυναμικού (μεταξύ άλλων λόγω της εκροής εξειδικευμένου προσωπικού), την αύξηση του 
δημοσιονομικού ελλείμματος, καθώς και την έλλειψη εισαγόμενων αγαθών και εξαρτημάτων.

- Ο προϋπολογισμός είναι αρκετά άνετος, ιδίως αν ληφθεί υπόψη ότι περίπου 7,5 τρισεκατομμύρια 
ρούβλια βρίσκονται στο NWF (το Ρωσικό Ταμείο Εθνικού Πλούτου, δηλ. το ταμείο κρατικών 
επενδύσεων της Ρωσίας) και 5,5 τρισεκατομμύρια ρούβλια σε λογαριασμούς σε εμπορικές 
τράπεζες.

Οι αναλυτές της Σοβκομπάνκ προέβλεπαν πληθωρισμό 12,2% στο τέλος του έτους που πέρασε. Στο
τέλος του 2023 θα είναι 5,5-7,5% και στο τέλος του 2024 θα είναι 4%.

Προοπτικές για το ρούβλι και τα διεθνή νομίσματα: αποταμίευση ή κερδοσκοπία

Στις 14 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε η online συνεδρία του 7ου Οικονομικού Μαραθωνίου 
«Φινβέρσια» (ιδιωτική οικονομική πλατφόρμα, λειτουργεί ως πόρταλ και ΜΜΕ) με τη συμμετοχή 
εμπειρογνωμόνων της αγοράς συναλλάγματος για να συζητηθούν οι προοπτικές της αγοράς 
συναλλάγματος και του ρωσικού ρουβλίου.

Το Ρωσικό ρούβλι

Ο Γιαροσλάβ Καμπακόφ, διευθυντής στρατηγικής της «FINAM», ανέφερε ότι το ρούβλι μπορεί 
να αποδυναμωθεί. Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες - εκροή κεφαλαίων λόγω απόσυρσης κεφαλαίων
σε λογαριασμούς του εξωτερικού από Ρώσους ιδιώτες, ειδικότερα. Η τάση αυτή αυξάνεται, γεγονός
που επιβεβαιώνεται από τις επίσημες στατιστικές. Μια ορισμένη πίεση στη συναλλαγματική 
ισοτιμία δημιουργείται από τον φιλοπληθωριστικό παράγοντα.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των εμπειρογνωμόνων, το θέμα δεν θα περιοριστεί στο επίπεδο των 65-
67 ρουβλίων ανά δολάριο, αλλά μπορεί να πέσει κάτω από τα 70. Αρνητικός παράγοντας για τη 
συναλλαγματική ισοτιμία θα είναι οι επερχόμενοι περιορισμοί στις εξαγωγές πετρελαίου και η
σταθεροποίηση των τιμών των υδρογονανθράκων στα τρέχοντα επίπεδα, και αυτό ακόμη και 
χωρίς να ληφθούν υπόψη οι συνέπειες του «ανώτατου ορίου τιμών» για τις ρωσικές 
προμήθειες. Λαμβάνοντας υπόψη την εκτέλεση του προϋπολογισμού και την πιθανή επαναφορά 
του δημοσιονομικού κανόνα, δεν θα πρέπει να περιμένουμε αύξηση του ρουβλίου υπό αυτές τις 
συνθήκες, πιστεύει ο εμπειρογνώμονας.

Τα αυξανόμενα προβλήματα με τη μορφή οικονομικών κυρώσεων και το εμπάργκο τροφίμων 
ενδέχεται να οδηγήσουν το ρωσικό ρούβλι στο όριο των 70-80 ρουβλίων ανά δολάριο το πρώτο και
το δεύτερο τρίμηνο του 2023. Η πρόβλεψη αυτή, με βάση τις τρέχουσες τάσεις και τους κύκλους 
της αγοράς, διατυπώθηκε από τον Σπαρτάκ Σόμπολεφ, αναλυτή της Alfa-Forex

Ο Κωνσταντίν Μποτσκάρεφ, αναλυτής της BKS-Forex, προσφέρθηκε να εξετάσει την τρέχουσα 
κατάσταση από διαφορετική οπτική γωνία. Χαρακτήρισε το ρωσικό ρούβλι ως το καλύτερο 
νόμισμα στον κόσμο κατά το περασμένο έτος, διότι έχει ενισχυθεί σημαντικά. Ως εκ τούτου, 
σύμφωνα με τον αναλυτή, εάν οι επενδυτές εξακολουθούν να έχουν περιουσιακά στοιχεία σε 
ρούβλια, μπορούν τώρα ή στο εγγύς μέλλον να τα μεταφέρουν σε χαρτοφυλάκια σε ξένο 
νόμισμα, τα οποία έχουν υποτιμηθεί αισθητά για τους επενδυτές σε ρούβλια. Μιλώντας για τα 
επίπεδα, ο εμπειρογνώμονας περιέγραψε τους κινδύνους που έχουν ήδη ενσωματωθεί στην 



ισοτιμία του ρουβλίου ως ασύμμετρους και έχουν σημαντικό αρνητικό αντίκτυπο, με το εύρος 
στόχου να παραμένει στα 65-70 ρούβλια ανά δολάριο.

Η ενίσχυση του εγχώριου νομίσματος κάτω από τα 60 ρούβλια ανά δολάριο δεν θα είναι 
επωφελής για τον προϋπολογισμό. Δεν θα υπάρξει καμία αύξηση πάνω από τα 80 ρούβλια ανά 
δολάριο, λέει ο Πάβελ Καργιάγκιν, επικεφαλής της ομάδας εργασίας στην Ένωση 
Διαπραγματευτών Forex (AFD). Η πτώση του ρουβλίου σε 80-90 μπορεί να συμβεί μόνο ως 
αποτέλεσμα κάποιας ανωτέρας βίας. Ο εμπειρογνώμονας προτείνει να παραμείνουμε προς το 
παρόν στο προβλεπόμενο ποσοστό των 65-68 ετών. Σύμφωνα με τον ίδιο, εάν δεν υπάρξουν 
αναπηδήσεις στις πρώτες συνεδριάσεις μετά τις διακοπές του νέου έτους, τότε η συναίνεση θα 
παραμείνει. Ισχυρή πίεση στη συναλλαγματική ισοτιμία μπορεί να προκληθεί από το άνοιγμα των 
προμηθειών που αφορούν τα προϊόντα εισαγωγής στη Ρωσία. Εάν η κίνηση ακολουθήσει μια 
σταθερή πορεία, ο Καργιάγκιν αναμένει ότι η συναλλαγματική ισοτιμία θα διαμορφωθεί στα 62-66 
ρούβλια ανά δολάριο.

Το Ελβετικό φράγκο

Ο Σπαρτάκ Σόμπολεφ (Άλφα-Φόρεξ) έδωσε τις προβλέψεις του για το ελβετικό φράγκο με βάση 
το γραφικό μοντέλο της κίνησης των τιμών και των ποσοστιαίων διαφορών των επιτοκίων. 
Επισήμανε ότι το ελβετικό φράγκο δεν έχει καταφέρει να σπάσει την ισοτιμία με το δολάριο τον 
τελευταίο καιρό. Η αναμενόμενη άνοδος στο 1,2-1,25 δεν πραγματοποιήθηκε, αν και υπήρχαν οι 
προϋποθέσεις για αυτήν. Το ελβετικό νόμισμα βρίσκεται σε στενή επαφή με τον διάδρομο από το 
0,9 έως την ισοτιμία με το δολάριο. Ο ειδικός προβλέπει πτώση στο επίπεδο 0,86-0,89, καθώς και 
κίνηση κοντά στο επίπεδο του άξονα 0,95. Συνεπώς, οι συναλλαγματικές πράξεις αρμπιτράζ 
επιτοκίων με το ελβετικό φράγκο δεν φαίνονται πολλά υποσχόμενες.

«Βασικά θα λειτουργήσει ο διάδρομος 0,9-0,95. Η τιμή του ενός (1) θεωρείται ήδη φανταστικό. Ως 
συναλλαγή είναι χωρίς μεταβλητότητα και χωρίς πολύ νόημα. Ως νόμισμα ασφαλούς καταφυγίου, 
εξίσου - στη περίπτωση αυτή το δολάριο είναι σαφώς προτιμότερο, τουλάχιστον μέχρι τις εκλογές 
στις ΗΠΑ», πρόσθεσε ο Πάβελ Καργιάγκιν (AFD).

Ο Γιαν Αρτ, αρχισυντάκτης της «Φιβέρσια», υπενθύμισε τη μεταβλητότητα του φράγκου λόγω 
ανωτέρας βίας, όπως συνέβη το 2015. Ως εκ τούτου, σύμφωνα με τον Αρτ, το ελβετικό φράγκο δεν 
θα πρέπει να θεωρείται σταθερό νόμισμα ασφαλούς καταφυγίου: δεν αποκλείεται οποιαδήποτε 
εξέλιξη σε μακροπρόθεσμη βάση.

Η Λίρα στερλίνα

Το ενδεχόμενο αύξησης των επιτοκίων στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι αρκετά μεγάλο, αναγνωρίζει ο 
Σπαρτάκ Σόμπολεφ. «Αν η διαφορά είναι σήμερα υπέρ του αμερικανικού νομίσματος, το βρετανικό
νόμισμα θα το προλάβει και θα το ξεπεράσει. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα πληθωρισμού σε επίπεδα
9-10%. Επιπλέον, η λίρα έχει φτάσει σε τιμές όπου, με μη αγοραίους όρους, βυθίστηκε. Θα 
μπορούσε όμως να ξεπηδήσει, διότι δεν προβλέπεται να παραμείνει εκεί για πολύ. Με άλλα λόγια 
θα υπάρξουν διορθωτικές αναπηδήσεις. Αλλά το γεγονός ότι το ζευγάρι αυτό θα είναι ασταθές 
το επόμενο έτος είναι απολύτως βέβαιο. Πάντως τεχνικές δυνατότητες του ζεύγους λίρας-
δολαρίου είναι καλές», δήλωσε ο ειδικός. Αλλά το γεγονός ότι το ζευγάρι αυτό θα είναι ασταθές το 
επόμενο έτος είναι απολύτως βέβαιο. Οι τεχνικές δυνατότητες του ζεύγους λίρας-δολαρίου είναι 
καλές", δήλωσε ο ειδικός. Αυτό υποδηλώνει μια τακτική στρατηγική αγοράς λίρας σε διορθωτικές 
υποχωρήσεις.



Μιλώντας για τις αποταμιεύσεις, ο Κονσταντίν Μποτσκάρεφ (BKS-Forex) χαρακτήρισε ακριβό το 
σημερινό επίπεδο των 1,24 λιρών προς δολάριο και θεωρεί αποδεκτό το 1,10-1,15. «Για μένα το 
βασικό σενάριο είναι ότι ο δείκτης δολαρίου σε ορίζοντα 3-6 μηνών μπορεί να επιστρέψει στις 108-
110 μονάδες. Κατά συνέπεια, η σχέση λίρας - δολαρίου θα μπορούσε να είναι 1,16, αλλά πρέπει να 
περιμένουμε την τεχνική επιβεβαίωση», δήλωσε.

Όλα όσα θα μπορούσαν να συμβούν στη Βρετανία έχουν ήδη συμβεί, συμπεριλαμβανομένου του 
θανάτου της βασίλισσας. Ο Πάβελ Καργιάγκιν και ο Γιαν Αρτ είναι αυτής της άποψης, γι' αυτό και 
παραδέχονται την ισχυροποίηση της λίρας σε σχέση με το δολάριο. «Συνεπώς, για τη νομισματική 
κερδοσκοπία σήμερα είναι συμφέρουσα η αγορά της λίρας με την προσδοκία της περαιτέρω 
ενίσχυσής της. Αλλά ως αντικείμενο αποταμίευσης στο νόμισμα αυτό αξίζει να δώσετε προσοχή 
μόνο αν σκοπεύετε να στείλετε το παιδί σας να σπουδάσει στην Αγγλία, κάτι που είναι πλέον πολύ 
δύσκολο να γίνει», διευκρίνησαν.

Ο Γιαροσλάβ Καμπακόφ χαρακτήρισε τη στερλίνα ως το πιο καυτό και ενδιαφέρον νόμισμα για 
κερδοσκοπία. Παρ' όλα αυτά, παραδέχθηκε ότι υπάρχει πιθανότητα η λίρα να πέσει λόγω του 
γεγονότος ότι οι νομισματικές αρχές ενδέχεται να μην συμφωνήσουν σε περαιτέρω μέτρα 
νομισματικής πολιτικής.

Το Ιαπωνικό γεν

Ο Κονσταντίν Μποτσκάρεφ αναμένει αλλαγή της εξαιρετικά ήπιας πολιτικής της Τράπεζας της
Ιαπωνίας το φετινό έτος λόγω της επικείμενης αλλαγής στην ηγεσία της κεντρικής τράπεζας. 
Αυτή τη στιγμή χαρακτηρίζει το γεν πολύ ακριβό στα 135 έναντι του δολαρίου. Αλλά στο επίπεδο 
των 145 γίνεται ενδιαφέρουσα για την εξαγορά κατά περίπτωση, πιστεύει ο εμπειρογνώμονας.

Ο Αλεξέι Μπατσέροφ, διευθύνων σύμβουλος της επενδυτικής εταιρίας ABTRUST, δεν βλέπει το 
γεν ως νόμισμα καταφυγής. «Στην Ιαπωνία δεν υπάρχει τίποτα απολύτως για να αγοράσει κανείς σε
γενικές γραμμές. Η μακρά ιστορία της Ιαπωνίας δεν φαίνεται ενδιαφέρουσα από την άποψη των 
επενδύσεων. Η Τράπεζα της Ιαπωνίας αγωνίζεται εδώ και πολύ καιρό με ένα ισχυρό γιεν και η 
μεταβλητότητα του νομίσματος αυτού είναι υψηλή. Επομένως, υπάρχει περιθώριο για 
κερδοσκοπία, αλλά όχι για αποταμίευση. Αν σχεδιάσετε το διάγραμμα του ιαπωνικού Nikkei και 
δείτε πώς συσχετίζεται με την κίνηση του νομίσματος έναντι του ζεύγους γιεν-δολαρίου, μπορείτε 
να δείτε ότι η συσχέτιση είναι κοντά στο 0,8. Πρόκειται για μια πολύ υψηλή συσχέτιση μεταξύ της 
κίνησης της χρηματιστηριακής αγοράς και του ζεύγους νομισμάτων. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα 
πολύ αρνητικό μήνυμα για τους επενδυτές. Όπως λέμε, αν η ανάπτυξη της αμερικανικής αγοράς τα 
τελευταία δέκα χρόνια πληρώνεται από τις εκδόσεις ομολόγων, τότε εδώ όλη η κίνηση της αγοράς 
παρέχεται από τη νομισματική συνιστώσα και τις ενέργειες της κεντρικής τράπεζας στο ιαπωνικό 
χρηματιστήριο. Έτσι, νομίζω ότι το γεν δεν είναι ενδιαφέρον ως αποταμιευτικό νόμισμα», 
ισχυρίστηκε.

Παράλληλα, ο Γιαροσλάβ Καμπακόφ υπενθύμισε το παράθυρο ευκαιρίας που ανοίγει για την 
ιαπωνική οικονομία λόγω του αναπροσανατολισμού των εμπορικών σχέσεων των ΗΠΑ από την 
Κίνα σε άλλες χώρες της περιοχής Ασίας-Ειρηνικού. «Αν μιλάμε για την τρέχουσα κατάσταση, το 
γεν δεν είναι τόσο θετικό για τον Ρώσο επενδυτή, αλλά όσον αφορά τις πιθανές επενδυτικές 
ευκαιρίες στα πλαίσαι της μείωσης των ποσοστιαίων τιμών του πληθωρισμού, νομίζω ότι η 
περίοδος είναι αρκετά ενδιαφέρουσα», συμπλήρωσε ο εμπειρογνώμονας.

Ο Γιάν Άρτ πιστεύει ότι το γεν εξακολουθεί να είναι καλό για τους συναλλασσόμενους με forex, 
αλλά απαράδεκτο για τους αποταμιευτές.



Το Κινέζικο γιουάν

Ο Αλεξέι Μπατσέροφ υποστηρίζει ότι το ρενμίνμπι είναι ένα ενδιαφέρον νόμισμα για όσους θέλουν
να αγοράσουν μετοχές κινεζικών εταιρειών στο χρηματιστήριο. Δεν θεωρεί το γιουάν 
αποταμιευτικό νόμισμα, δεδομένης της ειδικής νομισματικής πολιτικής των κινεζικών αρχών. 
Η διαχειρισιμότητα του γιουάν, σύμφωνα με ορισμένους οικονομολόγους, ευθύνεται σε μεγάλο
βαθμό για το οικονομικό θαύμα της Κίνας.

Ο Κωνσταντίν Μποτσκάρεφ σχολίασε τις κινήσεις των ζευγών δολάριο-γιουάν και γιουάν-ρούβλι. 
«Το άνοιγμα της κινεζικής οικονομίας θα μπορούσε να αποτελέσει υποστηρικτικό παράγοντα για το
κινεζικό νόμισμα έναντι των ΗΠΑ. Σήμερα είναι στα 6,94, ίσως στα 6,8», όπως πιστεύει. 
Ξεκινώντας από τη βασική πρόβλεψη για 64 ρούβλια ανά δολάριο, το γιουάν, το οποίο τώρα αξίζει 
λίγο πάνω από 9 ρούβλια, θα αξίζει 10 ρούβλια, θεωρεί ο εμπειρογνώμονας. Επισήμανε ότι τα 
ομόλογα γιουάν δεν προσφέρουν στον Ρώσο επενδυτή απόδοση μεγαλύτερη από 4%, ενώ τα 
ομόλογα δολαρίου μπορούν σήμερα να αποδώσουν 5-7%, οπότε τα προϊόντα του γιουάν δεν 
φαίνονται ελκυστικά για τους Ρώσους επενδυτές.

Η δημοτικότητα του γιουάν θα μπορούσε να ανέβει λόγω των κυρώσεων κατά του Εθνικού 
Κέντρου Εκκαθάρισης. Αυτό συνέβαινε ήδη κατά το πρώτο κύμα αποκοπής των τραπεζών από το 
SWIFT, σημείωσε ο Γιαροσλάβ Καμπακόφ.

Με ορίζοντα 6,8-6,6, το γιουάν μπορεί να παίξει και προς τα κάτω, πιστεύει ο Σπαρτάκ Σόμπολεφ.

Το Ευρώ

Το ευρώ και η λίρα κινούνται στον ίδιο δίαυλο, επισήμανε ο Γιαροσλάβ Καμπακόφ. «Η τρέχουσα 
κατάσταση θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τις ενέργειες της ΕΚΤ. Δεδομένων όλων των 
προβλημάτων στην ευρωζώνη, θα προσπαθήσουν πολύ γρήγορα να εγκαταλείψουν τη τακτική της 
περαιτέρω αύξησης των επιτοκίων. Η κατάσταση σύμφωνα με την οποία το ευρώ ενισχύεται έναντι
του δολαρίου μπορεί να τερματιστεί στο εγγύς μέλλον», προβλέπει ο εμπειρογνώμονας.

Υπάρχει η άποψη ότι το ευρώ έχει απομακρυνθεί από το προσκήνιο. «Ακόμη και η βρετανική λίρα 
είναι πιο ενδιαφέρουσα από το ευρώ. Η Βρετανία κάνει, κατά τη γνώμη μου, σκόπιμες και 
κατανοητές κινήσεις, παρά τις δυσκολίες και τις διαφορές απόψεων. Η Ευρώπη μπορεί εν 
προκειμένω να αποδειχθεί απρόβλεπτη», υποστήριξε ο Γιαροσλάβ Καμπακόφ.

«Έχετε μια πολύ επιφυλακτική άποψη για το ευρώ», σχολίασε ο Γιάν Άρτ, «προσωπικά πιστεύω ότι
το ευρώ θα αρχίσει να ανεβαίνει. Είμαι πολύ χαρούμενος που πλατφόρμα μας, μέχρι φέτος 
συνέχισε να δίνει συμβουλές να κρατάμε τα χρήματα σε δολάρια και όχι σε ευρώ. Αλλά τώρα 
νομίζω ότι το ευρώ, όπως και η λίρα, γίνεται δυνητικά ενδιαφέρον. Παρόλο που δεν θα υπάρξει 
σούπερ κέρδος, υποθέτω».

Το Δολάριο ΗΠΑ

«Σε όλους άρεσε πολύ η ισοτιμία ευρώ-δολαρίου και θα την ξαναδούμε», είναι βέβαιος ο Πάβελ 
Καργιάγκιν. «Αλλά το πού θα κινηθούμε από αυτό το σημείο και στο εξής, αυτό είναι αδύνατο να 
προβλεφθεί σήμερα. Τα πάντα εξαρτώνται από τη ρητορική της ΕΚΤ και της αμερικανικής Fed».

«Η τεχνική εικόνα μέχρι στιγμής είναι δυσμενής για το δολάριο", δήλωσε ο Κονσταντίν 
Μποτσκάρεφ. - Η κατάσταση θα αλλάξει αν ο δείκτης δολαρίου αυξηθεί πάνω από τα 104,50. Αυτό
θα αποτελούσε σταθεροποίηση, με το μέσο όρο των διακοσίων ημερών στα 105,50.



Βλέπουμε τώρα ήπιες οικονομικές συνθήκες. Όμως οι ήπιες χρηματοπιστωτικές συνθήκες 
αποτελούν πρόκληση, θα μπορούσε να δυσκολέψει τη Fed να καταπολεμήσει τον πληθωρισμό. Η 
Fed μπορεί να επιμείνει στη σκληρή ρητορική για να αντισταθμίσει με κάποιο τρόπο τον κίνδυνο. 
Βλέπουμε την κορύφωση του πληθωρισμού - οι πληθωριστικές πιέσεις στην αγορά εργασίας των 
ΗΠΑ παραμένουν». 

«Πού θα φτάσει άραγε το επιτόκιο της Fed στην κορύφωση; 5% ή 5,25%; Πιο σημαντικό, όμως, 
είναι το πόσο καιρό θα παραμείνει το επιτόκιο σε αυτό το μέγιστο επίπεδο. Έξι μήνες, ή μήπως θα 
ζήσουμε με αυτό το ποσοστό για 9 ή ακόμη και 12 μήνες; Αν ξεπεράσουμε το χρονικό ορίζοντα των
12 μηνών, τότε θα έχουμε πολλές αρνητικές εκπλήξεις στην αμερικανική οικονομία και στην 
παγκόσμια οικονομία. Επομένως, υπάρχουν πολλές μεταβλητές στη προκειμένη περίπτωση».

Συνοψίζοντας, ο Γιάν Άρτ επεσήμανε τη συναίνεση των εμπειρογνωμόνων σχετικά με τον κυρίαρχο
ρόλο του δολαρίου ως επενδυτικό μέσο και νόμισμα ασφαλούς καταφυγίου. Αυτό επιβεβαιώθηκε 
επίσης από τα αποτελέσματα της διαδραστικής έρευνας του κοινού που διεξήχθη κατά τη διάρκεια 
της συνόδου.

***

Ο 7ος Finversia Financial Online Μαραθώνιος συνεχίστηκε και στις 16 Δεκεμβρίου.

Οι εταίροι του μαραθωνίου ήταν οι Positive Technologies, η πλατφόρμα EQPA και η 
Mosgorombard.

Οι εταίροι των μαραθώνιων συνεδριών είναι οι SPB-Bourse, Forex Dealers Association, G-Group, 
JetLend, NDFL-Guru, JetLend investment platform, Kesmaty και Rublev Finance.

Οι συνεργάτες στον τομέα της ενημέρωσης του μαραθωνίου ήταν η National Banking Journal, τα 
περιοδικά Bankovskoye Obozreniye, Banking Business, Professional.Finansy, Banks and Business 
World και το αναλυτικό κέντρο BusinessDrom.


