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I
ndicele dolarului american
(US Dollar Index-DXY), ce
mãsoarã puterea monedei Sta-
telor Unite faþã de un coº for-
mat din alte ºase monede, are
o apreciere de circa 19% în ul-
timele douãsprezece luni, pe-
rioadã în care dolarul s-a întã-

rit puternic faþã de euro, yenul japonez
ºi lira sterlinã.

Dinamica apare într-un context
marcat de creºterea puternicã a infla-
þiei în multe zone ale globului, inclusiv
SUA - ceea ce a determinat bãncile
centrale sã ridice dobânzile, rãzboiul
Rusiei din Ucraina - care a alimentat o

crizã energeticã în Europa, blocaje su-
plimentare în lanþurile comerciale ºi
de aprovizionare, precum ºi perspecti-
ve de recesiune pentru economia glo-
balã.

Conform BlackRock Investment
Institute, divizia de cercetare a celui
mai mare administrator de fonduri din
lume, de la începutul anului ºi pânã la
finele lunii trecute, numai þiþeiul Brent
a avut o performanþã mai bunã decât a
dolarului, cele douã active fiind de al-
tfel sigurele în creºtere în 2022, inclu-
siv aurul - activ clasic de refugiu în pe-
rioade tulburi, suferind un declin de
10% pânã acum în acest an.

Bogdan Maioreanu: ”Forþa
dolarului a fost determinatã
de statutul sãu tradiþional de
monedã de refugiu ºi de
creºterea diferenþialului de
dobândã”

Bogdan Maioreanu, analist ºi co-
mentator de piaþã al eToro, spune cã
evoluþia dolarului a fost influenþatã de
economia Statelor Unite, ce s-a dove-
dit mai robustã în ultima perioadã
marcatã de o instabilitate puternicã.
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(continuare în pagina 9)

Ilustraþie de MAKE

l Bogdan Maioreanu, eToro: ”Un dolar puternic
înãspreºte condiþiile financiare globale, fãcând mai
costisitoare rambursarea datoriilor pentru þãrile
cu datorii în dolari americani” l Aurelian
Dochia: ”În opinia mea, dolarul îºi va
menþine supremaþia, chiar dacã tendinþa de
întãrire faþã de alte monede nu va mai fi atât de
evidentã” l Goldman Sachs: ”Dolarul poate atinge
maximul anul viitor, în loc de 2024, dupã cum
sugereazã unele exemple din istorie”


