Επανήλθε στη Wall Street η σκιά
του εμπορικού πολέμου
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Μεμικτά πρόσημα συνεχίζουν οι βασικοί δείκτες της Wall Street στις συναλλαγές της Τρίτης καθώς
οι επενδυτές "ζυγίζουν" τις τελευταίες δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου για την εμπορική
αντιπαράθεση με την Κίνα.
Σεσυνέντευξη που παραχώρησε στη Wall Street Journal ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι είναι πολύ
απίθανο να δεχτεί το αίτημα της κινεζικής κυβέρνησης να ανασταλεί η αύξηση των δασμών στα
κινεζικά αγαθά από τον Ιανουάριο του 2019. Αυτό επανέφερε στο προσκήνιο τις ανησυχίες ότι η
συνάντηση του Αμερικανού προέδρου με τον Κινέζο ομόλογο του την Παρασκευή στο Μπουένος
Άιρες, στο πλαίσιο της συνόδου της Ομάδας των Είκοσι, θα καταλήξει σε ένα ακόμα αδιέξοδο,
οδηγώντας τις δύο μεγαλύτερες οικονομίες του πλανήτη να υιοθετήσουν και νέα μέτρα
προστατευτισμού στο εμπόριο.
ΟΤραμπ επανέλαβε παράλληλα ότι εάν οι εμπορικές συνομιλίες με το Πεκίνο δεν πάνε καλά θα
επιβάλει δασμούς και στα υπόλοιπα κινεζικά αγαθά που προς το παρόν δεν επιβαρύνονται με
δασμούς. "Εάν δεν καταλήξουμε σε συμφωνία, τότε θα επιβάλουμε δασμούς 10% ή 25% και στα
υπόλοιπα [κινεζικά αγαθά] αξίας $267 δισ.", δήλωσε στη WSJ.
Δείκτες - στατιστικά
Οβιομηχανικός Dow Jones κερδίζει 56,30 μονάδες (0,23%) στις 24.696,54 μονάδες, ο S&P 500
κερδίζει 3,26 μονάδες (0,12%) στις 2.676,71 μονάδες, ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq χάνει 12,91
μονάδες (-0,18%) στις 7.068,94 μονάδες.
Απότις 30 μετοχές που απαρτίζουν το δείκτη Dow Jones 20 κινούνται με θετικό πρόσημο και 10 με
αρνητικό. Εξ΄ αυτών τα μεγαλύτερα ποσοστιαία κέρδη σημειώνει η Verizon στα 60,47 δολ. με
άνοδο 1,30 δολ. ή σε ποσοστό 2,19%. Ακολουθούν η Walgreens Boots Alliance με κέρδη 2,03%
στα 83,36 δολ. και η Home Depot στα 172,84 δολ. με άνοδο 1,80%.
Στοναντίποδα, οι μετοχές με τη χειρότερη επίδοση είναι η United Technologies (-4,96%) μετά την
ανακοίνωση της εταιρείας ότι σχεδιάζει να διασπάσει τις δραστηριότητες της σε τρία κομμάτια και
οι DowDuPont (-1,15%) και Nike (-0,98%).

Στοεπίκεντρο του ενδιαφέροντος επιστρέφει παράλληλα ο τίτλος της Apple Inc. (-0,8%) στον
απόηχο της δήλωσης του Τραμπ στη συνέντευξη στη WSJ ότι δασμοί θα μπορούσαν να
επιβληθούν επίσης στα iPhones και υπολογιστές που εισάγονται από την Κίνα στις ΗΠΑ.
Ο τίτλοςτης General Motors χάνει πάνω από 2% μετά την επίθεση του Αμερικανού προέδρου στην
αυτοκινητοβιομηχανία μέσω Twitter. Ο Τραμπ απείλησε ακόμα και με διακοπή κάθε κρατικής
ενίσχυσης λόγω του προγράμματος αναδιάρθρωσης που ανακοίνωσε η εταιρεία, το οποίο θα
περιλαμβάνει και απολύσεις προσωπικού στις ΗΠΑ.
Οιεπενδυτές αξιολογούν παράλληλα τις τελευταίες δηλώσεις του αντιπροέδρου της Federal
Reserve, Richard Clarida, ο οποίος σε ομιλία του σήμερα επανέλαβε ότι η κεντρική τράπεζα των
ΗΠΑ εκτιμά πως τα εισερχόμενα στοιχεία "συνεχίζουν να υποστηρίζουν την κατεύθυνση της
ομαλοποίησης της πολιτικής" και το επόμενο έτος. Οι αναλυτές περιμένουν η κεντρική τράπεζα
των ΗΠΑ να αυξήσει και πάλι τα επιτόκια της τον Δεκέμβριο και να πραγματοποιήσει το επόμενο
έτος άλλες δύο ή τρεις αυξήσεις επιτοκίων
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