Με απώλειες έκλεισε η Wall Street
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Mε απώλειες ολοκλήρωσαν τις συναλλαγές σήμερα Παρασκευή οι δείκτες στη Wall Street με την
κλιμακούμενη ένταση ΗΠΑ – Κίνας να βρίσκεται για άλλη μία φορά στο επίκεντρο του επενδυτικού
κοινού. Το κλίμα επιβάρυναν επίσης όλες οι εξελίξεις που σχετίζονται με τον πρώην δικηγόρο του
αμερικανικού προέδρου.
Ειδικότερα, στο ταμπλό, ο βιομηχανικός Dow Jones υποχώρησε κατά 0,30% κλείνοντας στις
25.656 μονάδες, ο ευρύτερος S&P σημείωσε πτώση 0,17% στις 2.856 μονάδες και ο τεχνολογικός
Nasdaq κινήθηκε χαμηλότερα κατά 0,13% στις 7.878 μονάδες.
Σχετικάμε την πορεία των μετοχών αξίζει να σημειωθεί πως οι μετοχές Catepillar και Boeing
υποχώρησαν κατά 2% και 1% αντίστοιχα. Πτώση κατέγραψαν και οι μετοχές, Alibaba κατά 3,16%
και Νetflix κατά 1,53%, διαγράφοντας έτσι τα αρχικά τους κέρδη.
Στοπροσκήνιο επανήλθε η εμπορική διαμάχη ΗΠΑ - Κίνας μετά την ανακοίνωση της αμερικανικής
κυβέρνησης ότι τέθηκαν σε ισχύ οι δασμοί 25% σε κινεζικά αγαθά αξίας $16 δισ.. Το Πεκίνο
προχώρησε άμεσα στην υιοθέτηση αντιποίνων, ενώ υπογράμμισε ότι σχεδιάζει να προσφύγει
στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου κατά των αμερικανικών μέτρων. Στην Ουάσινγκτον πάντως
συνεχίζονται οι συναντήσεις των αξιωματούχων των δύο χωρών προκειμένου να διαμορφωθεί ένα
πλαίσιο για την άρση του αδιεξόδου στην εμπορική διένεξη.
Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως οι αγορές θα "καταρρεύσουν"
αν καθαιρεθεί, στον απόηχο των δηλώσεων του πρώην δικηγόρου του που στράφηκε εναντίον
του. "Αν ποτέ καθαιρεθώ, νομίζω πως οι αγορές θα κατέρρεαν και πως ο καθένας θα γινόταν πιο
φτωχός", δήλωσε ο Τραμπ απαντώντας σε ερώτηση που του τέθηκε σε εκπομπή που
αναμεταδόθηκε σήμερα από το τηλεοπτικό δίκτυο Fox. "Δεν ξέρω πώς μπορεί να καθαιρεθεί
κάποιος που κάνει σούπερ δουλειά", πρόσθεσε. Ο κλοιός σφίγγει γύρω από τον Αμερικανό
πρόεδρο αφότου ο πρώην δικηγόρος του Μάικλ Κόεν κατέθεσε στο δικαστήριο ότι εξαγόρασε,
έπειτα από αίτημα του Ντόναλντ Τραμπ, τη σιωπή δύο γυναικών που φέρεται να ήταν ερωμένες
του Τραμπ, "προκειμένου να επηρεάσει το αποτέλεσμα των εκλογών" για την προεδρία των ΗΠΑ
το 2016.
Σταμάκρο της ημέρας, ο αριθμός των Αμερικανών που υπέβαλαν για πρώτη φορά αίτηση για
επίδομα ανεργίας υποχώρησε την προηγούμενη εβδομάδα για τρίτη διαδοχική εβδομάδα,
παραμένοντας κοντά στα ιστορικά του χαμηλά.

Ειδικότερα, οι αρχικές αιτήσεις επιδομάτων ανεργίας υποχώρησαν κατά 2.000 στο εποχιακά
προσαρμοσμένο μέγεθος των 210.000 την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 18 Αυγούστου,
όπως ανακοίνωσε το αμερικανικό υπουργείο Εμπορίου.
Οιμέσες εκτιμήσεις των αναλυτών σε δημοσκόπηση της Wall Street Journal τοποθετούσαν τις
αιτήσεις στις 215.000.
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