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Ηομοσπονδιακή κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ (Federal Reserve) διατήρησε το εύρος του βασικού
επιτοκίου βραχυπρόθεσμου δανεισμού της αμετάβλητο (2,25% - 2,50%), δίνοντας ισχυρό σήμα ότι
έχει ανακόψει την πορεία αύξησης των επιτοκίων.
Εξέδωσεεπίσης αναθεωρημένο guidance σχετικά με την μείωση του χαρτοφυλακίου assets της,
συνολικής τρέχουσας αξίας 4 τρισ. δολαρίων, αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι αξιωματούχοι της
Ομοσπονδιακής Επιτροπής Ανοικτής Αγοράς (FOMC) συμφώνησαν σε τεχνικές αλλαγές που θα
οδηγήσουν σε μεγαλύτερο ισολογισμό, βάζοντας τέλος στην αποδιόγκωση.
Ηανακοίνωση για τη νομισματική πολιτική, απότοκο διήμερης συνεδρίασης, αποφεύγει τις ρητές
αναφορές σε μελλοντική αύξηση των επιτοκίων, οι οποίες βρίσκονταν σε όλες τις προηγούμενες
ανακοινώσεις από τα τέλη του 2015, όταν και η Fed άρχισε τη σύσφιγξη της νομισματικής της
πολιτικής.
"Ηεπιτροπή συνεχίζει να διαπιστώνει ενισχυμένη διεύρυνση της οικονομικής δραστηριότητας,
δυναμική στην αγορά εργασίας και πληθωρισμό κοντά στον στόχο του 2%", αναφέρεται στην
ανακοίνωση. "Υπό το φως των παγκόσμιων οικονομικών εξελίξεων και της ήπια πληθωριστικής
πίεσης, η επιτροπή θα λειτουργήσει με υπομονή στον καθορισμό των αναγκαίων μελλοντικών
προσαρμογών στο βασικό ομοσπονδιακό επιτόκιο ώστε να στηρίξει τα συγκεκριμένα
αποτελέσματα".
H Fed είχε αυξήσει τον Δεκέμβριο του 2018 το βασικό επιτόκιό της κατά 0,25%, στο εύρος του
2,25% - 2,50%, στην τέταρτη αύξηση της περσινής χρονιάς. Εκτιμούσε δε ότι θα χρειάζονταν,
εντός του 2019, από μία έως τρεις επιπλέον αυξήσεις.
ΤονΔεκέμβριο, οι αξιωματούχοι της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας διατηρούσαν ακόμη στη
ρητορική της την ξεκάθαρη κλίση προς την ανάγκη και νέας αύξησης του βασικού επιτοκίου,
καθώς ανέμεναν ισχυρή ανάπτυξη για το 2019.
Ησημερινή ανακοίνωση της Federal Reserve είναι σαφώς πιο φειδωλή σχετικά με τις μελλοντικές
κινήσεις της FOMC. Αυτές θα καθοριστούν, όπως αναφέρεται, "από τα οικονομικά δεδομένα και

στοιχεία".
Στηνξεχωριστή ανακοίνωση για το ζήτημα του ισολογισμού, οι αξιωματούχοι της Fed σημειώνουν
ότι συμφώνησαν στην ανάγκη η κεντρική τράπεζα να διατηρήσει μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο
κρατικών τίτλων σε σχέση με εκείνο ανέμεναν όταν ξεκίνησαν την αποδιόγκωσή του πριν από 16
μήνες.
Μολονότιτο βασικό μέσο με το οποίο η Fed εκφράζει την προσπάθειά της να δώσει μικρότερη ή
μεγαλύτερη ώθηση στην οικονομία, η ανακοίνωση για τον ισολογισμό σημειώνει ότι η κεντρική
τράπεζα των ΗΠΑ είναι "έτοιμη να αναπροσαρμόσει οποιοδήποτε στοιχείο που θα συμβάλει στην
εξομάλυνση του ισολογισμού υπό το φως των οικονομικών εξελίξεων".
Τοχρηματιστήριο αντέδρασε θετικά, ενώ οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων έπεσαν μετά την
ανακοίνωση, καθώς οι επενδυτές εξέφραζαν ανησυχία ότι η Fed δεν λαμβάνει υπ' όψιν της όσο θα
έπρεπε την επιβράδυνση της παγκόσμιας ανάπτυξης και τις αρνητικές επιπτώσεις των εμπορικών
αντιπαραθέσεων σε παγκόσμια κλίμακα.
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