Με νέα ρεκόρ ξεκινούν την
εβδομάδα S&P και Nasdaq
27/Αυγ/2018 17:05
Διευρύνουντα κέρδη τους οι βασικοί δείκτες της Wall Street με τον S&P 500 και τον τεχνολογικό
Nasdaq να σκαρφαλώνουν σε νέα ιστορικά υψηλά σε κλίμα αισιοδοξίας μετά την ανακοίνωση του
Αμερικανού προέδρου ότι ΗΠΑ και Μεξικό κατέληξαν σε συμφωνία για το εμπόριο.
ΟΑμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα ότι η κυβέρνηση του κατέληξε σε
συμφωνία με το Μεξικό σε ένα ευρύ φάσμα εμπορικών θεμάτων, μετά το αδιέξοδο των
προηγούμενων μηνών που είχε οδηγήσει σε πάγωμα των συνομιλιών για τη Βορειοαμερικανική
Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών (NAFTA), όπως μεταδίδουν ξένα ειδησεογραφικά πρακτορεία.
Μιλώνταςαπό το Οβάλ Γραφείο στο Λευκό Οίκο ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι ΗΠΑ και
Μεξικό υπέγραψαν διμερή συμφωνία η οποία θα πρέπει να ονομάζεται "Συμφωνία ΗΠΑ –
Μεξικού", προσθέτοντας ότι θέλει να εγκαταλείψει τον όρο NAFTA που έχει "αρνητικούς
συνειρμούς".
Σημείωσεακόμα ότι οι διαπραγματεύσεις με τον Καναδά θα ξεκινήσουν σύντομα. "Θα δούμε" αν ο
Καναδάς μπορεί επίσης να μπει στη συμφωνία, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.
Δείκτες – Στατιστικά
Οδείκτης Dow Jones κερδίζει 263,94 μονάδες (1,02%) στις 26.055,81 μονάδες, ο Nasdaq
προσθέτει 76,25 μονάδες (0,97%) στις 8.022,86 μονάδες, ενώ ο S&P 500 ενισχύεται κατά 22,45
μονάδες (0,78%) στις 2.897,28 μονάδες.
Απότις 30 μετοχές που απαρτίζουν το δείκτη Dow Jones 25 κινούνται με θετικό πρόσημο και 5 με
αρνητικό. Εξ αυτών τα μεγαλύτερα ποσοστιαία κέρδη σημειώνει η Goldman Sachs στα 242,74
δολ. με άνοδο 7,61 δολ. ή σε ποσοστό 3,22% και ακολουθούν η DowDuPont στα 71,18 δολ. με
άνοδο 2,84% και η Caterpillar με κέρδη 2,69% στα 141,93 δολ.
Στοναντίποδα, οι μετοχές με τη χειρότερη επίδοση σήμερα είναι η Pfizer (-1,78%), η Walmart (0,20%) και η Merck (-0,16%).
Οτίτλος της Tesla Inc. σημειώνει βουτιά άνω του 3% μετά την ανακοίνωση του διευθύνοντος
συμβούλου Elon Musk ότι η εταιρεία ηλεκτρικών οχημάτων δεν θα βγει από το χρηματιστήριο

καθώς η διαδικασία για την έξοδο της είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη και παρεμβατική.
ΟMusk είχε ανακοινώσει αιφνιδιαστικά στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter στις 7
Αυγούστου ότι σχεδίαζε να βγάλει από το χρηματιστήριο την εταιρεία του, οδηγώντας τον τίτλο της
Tesla σε ράλι.
Τοθετικό κλίμα στην αμερικανική αγορά ακολουθεί τις ανακοινώσεις του προέδρου της Federal
Reserve, Jerome Powell την Παρασκευή στο ετήσιο συνέδριο της κεντρικής τράπεζας στο Jackson
Hole ότι η κεντρική τράπεζα θα συνεχίσει να υλοποιεί τη στρατηγική της σταδιακής ομαλοποίησης
της νομισματικής πολιτικής.
Οιδηλώσεις του Powell αποτέλεσαν ένα ισχυρό σήμα στις αγορές ότι η οικονομική ανάπτυξη στις
ΗΠΑ παραμένει ισχυρή και δεν κινδυνεύει από τις σταδιακές αυξήσεις των αμερικανικών
επιτοκίων.
Τηνίδια στιγμή, ο διοικητής της κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ επανέλαβε τη δέσμευση του ότι οι
αυξήσεις των επιτοκίων θα είναι σταδιακές προκειμένου να μην θέσουν σε κίνδυνο τους ρυθμούς
ανάπτυξης.
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