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Rusia, in pregatiri de razboi? MISCARE DE
GENIU facuta de Putin chiar pe TERITORIUL
SUA
Intalnirea dintre Trump si Putin nu a linistit apele tulburi in care se aflau
relatiile dintre SUA si Rusia. Iar ultima informatie confirma acest aspect,
scrie Evz.ro.

putin-trump-465x390.jpg

Rusia si-a lichidat aproape in totalitate detinerile de titluri ale Trezoreriei SUA, care au scazut de
la 96 de miliarde de dolari in martie la numai 9 miliarde de dolari in luna mai. Decizia a survenit
pe fondul razboaielor comerciale declansate in aprilie la nivel mondial, relateaza zerohedge.com,
preluat denews.ro.
Datele oficiale arata ca banci centrale si alte institutii din intreaga lume au vandut cele mai multe
titluri de Trezorerie americane dupa ianuarie 2016, respectiv 48,3 miliarde de dolari, probabil din
cauza ingrijorarii ca altii vor vinde mai intai, amplificand cresterea randamentelor.
Vanzarile au continuat in luna mai, cand au fost vandute titluri de 24 de milairde de dolari, iar
randamentele au atins 3,11%, cel mai ridicat nivel din 2018.
Vanzarile de titluri de Trezorerie americane nu au fost o surpriza, luand in considerare cresterea
puternica a randamentelor in aprilie si mai, dar intrebarea era cine a vandut agresiv.
Contrar unor zvonuri, vanzarile nu au venit din partea Beijingului, pentru ca dupa ce a vandut
titluri de 6 miliarde de dolari in aprilie, China a cumparat apoi titluri in valoare de 1,2 miliarde de

dolari in luna mai.
Japonia a vandut la randul ei in aprilie titluri ale Trezoreriei americane de 12 miliarde de dolari,
dar a recuperat in mai, cand a cumparat obligatiuni de acest tip de 17,5 miliarde de dolari,
ajungand la o detinere de 1.048,8 miliarde de dolari, ceea ce inseamna ca in ultimele doua luni a
ajuns cumparator net de titluri ale Trezoreriei americane.
intre timp, al treilea cel mai important detinator, fondurile de hedging, respectiv Insulele Cayman,
a cumparat titluri de Trezorerie pentru a doua luna consecutiv, adaugand alte 5 miliarde de dolari.
in luna aprilie explicatia a fost simpla: Vladimir Putin a lichidat jumatate din detinerile de titluri ale
Trezoreriei americane, care s-au redus cu 47,4 miliarde de dolari, la 48,7 miliarde de dolari, cel
mai scazut nivel din 2008, de la 96 de miliarde de dolari in luna martie.
in timp ce presedintele american Donald Trump a continuat sa vorbeasca despre mai multe
sanctiuni impotriva Rusiei, Putin nu s-a oprit, iar in luna mai a continuat sa lichideze detinerile de
titluri ale guvernului american, care au coborat cu alte 40 de miliarde de dolari, respectiv cu 82%,
de la 48,7 miliarde de dolari la doar 9 miliarde de dolari in luna mai.
Se pare ca Putin a vorbit serios atunci cand a avertizat ca va diversifica rezervele de stat ale
Rusiei, in afara titlurilor Trezoreriei americane.
Iar aceasta lichidare a portofoliului de titluri de Trezorerie pare motivata politic. Cu alte cuvinte, in
numai doua luni, Rusia a vandut obligatiuni de acest tip in valoare de 81 de miliarde de dolari,
lichidare responsabila pentru cea mai mare parte, daca nu toata cresterea randamentelor
obligatiunilor guvernulu iamerican din perioada respectiva.
Pentru ca ce s-a intamplat in timp ce Rusia si-a lichidat 85% din detinerile de titluri ale Trezoreriei
in doua luni? Randamentele titlurilor pe termen de 10 ani au crescut de la 2,7% la inceputul lui
aprilie la 3,11% in luna mai, cel mai ridicat nivel din ultimii sapte ani.
in momentul respectiv, randamentele au scazut din nou, traderii fiind ingrijorati de escaladarea
razboiului comercial dintre Trump si China si s-au grabit sa investeasca in plasamente sigure,
deflationiste.
in contextul in care China tranzactioneaza contracte futures pentru petrol denominate in yuani, al
avertismentelor de declansare a unor razboaie comerciale si al unor noi sanctiuni impotriva
Rusiei, zerohedge.com se intreaba daca vanzarile de titluri ale Trezoreriei americane efectuate
de Rusia nu sunt doar o repetitie coordonata cu atentie impreuna cu Beijingul, pentru a testa ce sar intampla daca China va incepe sa isi lichideze propriile detineri de titluri ale guvernului SUA.
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