Διευρύνονται οι απώλειες στη
Wall Street μετά τις ανακοινώσεις
της Fed
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Συνεχίζουννα κινούνται πτωτικά οι δείκτες του αμερικανικού χρηματιστηρίου λίγη ώρα μετά τις
ανακοινώσεις της Fed μετά την διήμερη συνεδρίαση που πραγματοποίησε.
Ο Dow Jones καταγράφει απώλειες 0,18% στις 26.131,88 μονάδες και ο S&P 500 χάνει 0,40%
στις 2.802 μονάδες. Ο Nasdaq υποχωρεί 0,74% στις 7.521,24 μονάδες. Εάν η τάση διατηρηθεί
έως το κλείσιμο, θα διακοπεί η απρόσκοπτη άνοδος τριών ημερών για τους Dow Jones και S&P
500.
Αμετάβλητο διατήρησε το βραχυπρόθεσμο επιτόκιο η ομοσπονδιακή τράπεζα των ΗΠΑ, στο
εύρος του 2 - 2,25%. Στην ανακοίνωση που εξέδωσε μετά τη διήμερη συνεδρίασή της, η
νομισματική αρχή έδωσε έμφαση στην ισχυρή οικονομία χωρίς να ανατρέψει τις προσδοκίες της
αγοράς πως η επόμενη αύξηση των επιτοκίων -η τέταρτη κατά σειρά- θα πραγματοποιηθεί στην
επόμενη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου.
Ταστοιχεία που προέκυψαν μετά την τελευταία συνεδρίαση της Fed τον Σεπτέμβριο δείχνουν ότι η
αγορά εργασίας συνέχισε να ενισχύεται και πως η οικονομική δραστηριότητα αυξάνεται με έντονο
ρυθμό, ανέφερε στην ανακοίνωσή της η επιτροπή καθορισμού των επιτοκίων της Fed.
ΗFed είχε αποφασίσει τον Σεπτέμβριο να αυξήσει το επιτόκιο σε ένα εύρος μεταξύ 2-2,25%.
Σήμερα Πέμπτη οι αξιωματούχοι της κεντρικής τράπεζας αποφάσισαν να διατηρήσουν τα επιτόκια
στα ίδια επίπεδα, με ομόφωνη απόφαση των μελών της επιτροπής.
ΧθεςΤετάρτη η Wall Street κατέγραψε κέρδη, μετά το αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών στις
ΗΠΑ, που ήταν κατά βάση σύμφωνο με τις προβλέψεις και απομάκρυνε την αβεβαιότητα, η οποία
επιβάρυνε το επενδυτικό αίσθημα.
Παρ’όλα αυτά, οι επενδυτές θα συνεχίσουν να παρακολουθούν τις εξελίξεις στο διαιρεμένο
Κογκρέσο, όπου οι Δημοκρατικοί ανέκτησαν τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων, ενώ οι
Ρεπουμπλικάνοι διατήρησαν της πλειοψηφία τους στη Γερουσία.

Τηνίδια ώρα, συνεχίζονται οι ανακοινώσεις εταιρικών αποτελεσμάτων, με περίπου 87% των
εταιρειών του S&P 500 που έχουν προβεί στις σχετικές ανακοινώσεις να καταγράφουν αύξηση
κερδών άνω του 25%, σύμφωνα με στοιχεία του FactSet. Αν και τα υγιή οικονομικά αποτελέσματα
στήριξαν την αισιοδοξία της αγοράς, μαζί με τις ενδείξεις για μια ισχυρή οικονομία, οι επενδυτές
φοβούνται ότι η σταθερή ανάπτυξη μπορεί να μη διαρκέσει για πολύ, κυρίως καθώς η ανάπτυξη
παγκοσμίως "έχει πατήσει φρένο".
Σταμάκρο της ημέρας, o αριθμός των αιτήσεων παροχής επιδόματος ανεργίας στις ΗΠΑ
υποχώρησε την προηγούμενη εβδομάδα, στην πιο πρόσφατη ένδειξη της ιστορικά "σφιχτής"
αγοράς εργασίας.
Ταεπιδόματα ανεργίας μειώθηκαν κατά 1.000 στον εποχικά προσαρμοσμένο αριθμό των 214.000
την εβδομάδα που έληξε στις 3 Νοεμβρίου, ανακοίνωσε το υπουργείο Εργασίας. Οι οικονομολόγοι
ανέμεναν 210.000 νέες αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας.
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