Wall Street: Σε ιστορικό υψηλό
έκλεισαν S&P και Nasdaq
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Μεκέρδη έκλεισαν οι δείκτες στη Wall Street με τον S&P 500 και τον Nasdaq να φτάνουν σε
επίπεδα ρεκόρ. Το αμερικανικό χρηματιστήριο έλαβε στήριξη από τις δηλώσεις του επικεφαλής της
Fed ο οποίος κατά τη διάρκεια της ομιλίας του χαρακτήρισε την αμερικανική οικονομία ισχυρή και
επιβεβαίωσε το σχέδιο της Fed για σταδιακή αύξηση των επιτοκίων.
Ειδικότερα, στο ταμπλό, ο βιομηχανικός Dow Jones ενισχύθηκε κατά 0,52% ή κατά 133 μονάδες
στις 25.790,35 μονάδες. Ο ευρύτερος S&P σημείωσε άνοδο 0,62% ή 17,71 μονάδων στις
2.874,69 μονάδες και ο Nasdaq κινήθηκε υψηλότερα κατά 0,86% ή κατά 67,52 μονάδες στις
7.945,98 μονάδες.
Οτεχνολογικός δείκτης Nasdaq ανήλθε σε επίπεδο-ρεκόρ λαμβάνοντας ώθηση και από το "άλμα"
της μετοχής της Netflix η οποία έκλεισε με άνοδο 5,1% μετά την αναβάθμισή της από τους
αναλυτές της SunTrust και την εκτίμησή τους πως η ανοδική της πορεία θα συνεχιστεί χάρη στην
επιτυχία που γνωρίζει στο εξωτερικό. Συνολικά αυτή την εβδομάδα η μετοχή της Netflix έχει
κερδίσει 10%.
Στοπλαίσιο της ομιλίας του στο ετήσιο συνέδριο της Fed, ο Jerome Powell υπερασπίστηκε τη
στρατηγική σταδιακής αύξησης των επιτοκίων δίνοντας την απάντησή του στις κριτικές πως η
κεντρική τράπεζα κινείται είτε πολύ γρήγορα, είτε πολύ αργά, θέτοντας σε κίνδυνο την επέκταση
της οικονομίας.
Οισταθερές αυξήσεις επιτοκίων της Fed είναι ο καλύτερος τρόπος να προστατέψουμε την
οικονομική ανάκαμψη των ΗΠΑ και κρατήσουμε την ανάπτυξης της απασχόλησης όσο πιο ισχυρή
γίνεται, συγκρατώντας παράλληλα των πληθωρισμό, δήλωσε ο Powell στο πλαίσιο του ετήσιου
οικονομικού συνεδρίου της Fed στο Jackson Hole του Κάνσας Σίτι.
Οιδηλώσεις του επιβεβαιώνουν τα σχέδια της Fed να αυξήσει τα επιτόκια σε ένα επίπεδο που ούτε
θα ωθεί αλλά ούτε θα επιβραδύνει την οικονομία μετά από σχεδόν μια δεκαετία που επιχειρούσε
να τονώσει την οικονομία κρατώντας πολύ χαμηλά τα επιτόκια.
Σταμάκρο της ημέρας, η ζήτηση για διαρκή καταναλωτικά αγαθά των ΗΠΑ υποχώρησε εκ νέου
τον Ιούλιο, μετά την ανάκαμψη του Ιουνίου, κυρίως λόγω της πτώσης πωλήσεων
αεροσκαφών.Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία του αμερικανικού υπουργείου Εμπορίου που

είδαν σήμερα το φως της δημοσιότητας, οι νέες παραγγελίες για διαρκή αγαθά, όπως βιομηχανικά
ρομπότ και υποβρύχια, υποχώρησαν κατά 1,7% τον Ιούλιο από τον προηγούμενο μήνα.Οι
οικονομολόγοι που έλαβαν μέρος σε δημοσκόπηση της Wall Street Journal ανέμεναν πτώση
0,8%.
Υπενθυμίζεταιπως χτες 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.
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