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Μεκέρδη ξεκίνησαν την εβδομάδα οι βασικοί δείκτες της Wall Street καθώς επανήλθε η αισιοδοξία
για τις προοπτικές επίλυσης της εμπορικής διαμάχης ΗΠΑ – Κίνας.
Ηαισιοδοξία για την πορεία των διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας οδήγησε σε ισχυρά
κέρδη τους δείκτες την προηγούμενη εβδομάδα με τον S&P 500 και τον Nasdaq να κλείνουν την
Παρασκευή κοντά στα προηγούμενα ρεκόρ τους. Την αισιοδοξία πυροδότησε δημοσίευμα της Wall
Street Journal ότι οι δύο μεγαλύτερες οικονομίες του πλανήτη διαμορφώνουν ένα πλαίσιο
συνομιλιών με στόχο την επίλυση της διαμάχης μέχρι το Νοέμβριο.
Λίγοπριν το κλείσιμο των συναλλαγών το κλίμα επιβάρυναν πάντως οι επικριτικές αναφορές του
Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στη νομισματική πολιτική της Federal Reserve. Σε
δηλώσεις του στο Reuters ο Αμερικανός πρόεδρος επισήμανε ότι θα συνεχίσει να ασκεί κριτική
στην κεντρική τράπεζα, σημειώνοντας ταυτόχρονα ότι "θα πρέπει να μου δοθεί κάποια βοήθεια
από την Fed".
Δείκτες – Στατιστικά
Οδείκτης Dow Jones κέρδισε 89,37 μονάδες (0,35%) κλείνοντας στις 25.758,69 μονάδες, ο
Nasdaq πρόσθεσε 4,68 μονάδες (0,06%) στις 7.821,01 μονάδες, ενώ ο S&P 500 κέρδισε 6,92
μονάδες (0,24%) στις 2.857,05 μονάδες.
Απότις 30 μετοχές που απαρτίζουν το δείκτη Dow Jones 17 έκλεισαν με θετικό πρόσημο και 12 με
αρνητικό. Εξ αυτών τα μεγαλύτερα ποσοστιαία κέρδη σημείωσε η Nike στα 82,18 δολ. με άνοδο
2,43 δολ. ή σε ποσοστό 3,05% και ακολούθησαν η Johnson & Johnson στα 136,88 δολ. με άνοδο
1,79% και η Merck με κέρδη 1,61% στα 70,17 δολ.
Στοναντίποδα, οι μετοχές με τη χειρότερη επίδοση σήμερα ήταν η Walmart (-1,89%), η Intel (1,27%) και η Apple (-0,97%).
Στοπροσκήνιο παραμένει παράλληλα και η κρίση της τουρκικής λίρας, με τους αναλυτές να
προειδοποιούν για το ενδεχόμενο μετάδοσης της τουρκικής κρίσης και σε άλλες αγορές,
επισημαίνοντας ότι αρκετές μεγάλες ευρωπαϊκές τράπεζες έχουν σημαντική έκθεση σε τουρκικά
περιουσιακά στοιχεία. Την ίδια στιγμή, οι κλυδωνισμοί που γνωρίζει η τουρκική οικονομία έχουν

οδηγήσει σε μεγάλες εκροές κεφαλαίων από αναδυόμενες αγορές που θεωρούνται ευάλωτες.
ΤηνΠαρασκευή η S&P Global Ratings και η Moody’s Investors Service υποβάθμισαν την
πιστοληπτική αξιολόγηση της Τουρκίας, ενώ μέσα στο σαββατοκύριακο είδε το φως της
δημοσιότητας δημοσίευμα της WSJ σύμφωνα με το οποίο η κυβέρνηση Τραμπ απέρριψε πρόταση
της Άγκυρας να συνδεθεί η απελευθέρωση του Αμερικανού πάστορα με το θέμα μιας τουρκικής
τράπεζας που αντιμετωπίζει πρόστιμα δισεκατομμυρίων δολαρίων από τις αμερικανικές αρχές.
Τιςεπόμενες ημέρες το επενδυτικό ενδιαφέρον αναμένεται να περάσει στα πρακτικά από την
τελευταία συνεδρίαση νομισματικής πολιτικής της Federal Reserve τα οποία αναμένεται να
δώσουν νέα στοιχεία για το σκεπτικό και τις προθέσεις των αξιωματούχων της κεντρικής
τράπεζας.
Απότο μέτωπο των επιχειρηματικών συμφωνιών, η PepsiCo Inc. ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει
στην εξαγορά της SodaStream International Ltd έναντι 3,2 δισ. δολ. Οι μετοχές της Pepsi
σημείωσαν μικρές απώλειες, ενώ ο τίτλος της SodaStream κατέγραψε άλμα 9,5% στον απόηχο
της συμφωνίας.
Παράλληλα, η Tyson Foods ανακοίνωσε ότι θα αγοράσει την Keystone Foods έναντι 2,16 δισ. δολ.
σε μετρητά.
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