Χάνει τις 24.000 μονάδες ο Dow
Jones με "βουτιά" 700 μονάδων
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Sell-off εκτυλίσσεται στο ταμπλό της Wall Street, καθώς οι νέες ανακοινώσεις του Ντόναλντ
Τραμπ για την επιβολή δασμών στις εισαγωγές από την Κίνα, αναζωπύρωσαν τον φόβο του
εμπορικού πολέμου.
Οιδασμοί θα αφορούν σειρά εισαγόμενων κινεζικών προϊόντων αξίας περίπου 60 δισ. δολαρίων.
Οβιομηχανικός Dow Jones σημειώνει "βουτιά" 710 μονάδων ή 2,87% στις 23.974 μονάδες. Ο S&P
500 γνωρίζει πτώση 2,40% ή 64,15 μονάδων στις 2.6748 μονάδες και ο τεχνολογικός
Nasdaq καταγράφει απώλειες 2,24% ή 165,22 μονάδων στις 7.179 μονάδες.
Τηνίδια ώρα, οι μετοχές του τεχνολογικού κλάδου εξακολουθούν να βρίσκονται σε κλοιό πιέσεων,
εν μέσω της πρόσφατης μεγάλης πτώσης της μετοχής του Facebook, που και
σήμερα υποχωρεί. Όλα ξεκίνησαν μετά την αποκάλυψη ότι η Cambridge Analytica (μια εταιρεία
που συμμετείχε στην καμπάνια του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ το 2016) συνέλεξε ιδιωτικές
πληροφορίες από 50 εκατ. χρήστες του Facebook χωρίς την έγκριση τους.
Οεπικεφαλής και ιδρυτής του Facebook Μαρκ Ζoύκερμπεργκ έσπασε χθες Τετάρτη τη σιωπή του
μετά από πολλές ημέρες και έκανε λόγο για "μια πολύ σημαντική παραβίαση της εμπιστοσύνης",
λέγοντας ότι πραγματικά λυπάται που συνέβη. "Ευθύνη μας είναι να διασφαλίσουμε ότι δεν θα
ξανασυμβεί" πρόσθεσε μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο CNN.
Παράλληλα, οι επενδυτές αφομοιώνουν τις τελευταίες αποφάσεις της Fed για τη νομισματική
πολιτική. Η κεντρική τράπεζα προχώρησε χθες σε αύξηση του βασικού της επιτοκίου κατά 25
μονάδες βάσης, σημειώνοντας ότι θα ακολουθήσουν άλλες τρεις αυξήσεις επιτοκίων φέτος.
Ωστόσο, αυξήθηκε ο αριθμός των αξιωματούχων που πιστεύουν ότι θα χρειαστεί να αυξήσουν
τουλάχιστον τέσσερις φορές τα επιτόκια φέτος εάν η οικονομία πορευτεί σε ευθυγράμμιση με τις
προβλέψεις τους.
Οιχρηματιστηριακοί δείκτες στη Wall Street χθες έκλεισαν τελικά με μικρές απώλειες, παρά το ότι
αμέσως μετά την απόφαση της Fed για αύξηση των επιτοκίων στο εύρος του 1,50%-1,75% ο Dow
Jones κέρδιζε περισσότερες από 200 μονάδες.
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