Επιδεινώνεται η εικόνα στη Wall πάνω από 500 μονάδες χάνει ο
Dow
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Στοκενό έπεσε η προσπάθεια αντίδρασης στη Wall Street καθώς οι ρευστοποιήσεις εντείνονται
την τελευταία ώρα των συναλλαγών, οδηγώντας τον βιομηχανικό δείκτη Dow Jones σε βουτιά
άνω των 500 μονάδων.
Ηεπιφυλακτικότητα διατηρείται και σήμερα στην αγορά μετά την κατρακύλα του βιομηχανικού Dow
Jones σε περιοχή διόρθωσης την προηγούμενη εβδομάδα εν μέσω εντεινόμενων ανησυχιών ότι η
εμπορική διένεξη ΗΠΑ-Κίνας πλήττει την πορεία της παγκόσμιας ανάπτυξης.
Οιδείκτες έκλεισαν με μεγάλες απώλειες την Παρασκευή, με τον Dow να χάνει 2% διολισθαίνοντας
στο χαμηλότερο επίπεδο από τις αρχές του περασμένου Μαΐου. Ο ευρύτερος S&P 500 σημείωσε
βουτιά 1,9%, ενώ ο Nasdaq υποχώρησε σε ποσοστό 2,3%.
ΟDow χάνει πλέον πάνω 10% από το ιστορικό υψηλό που σημείωσε στις αρχές Οκτωβρίου,
εκπληρώνοντας το βασικό κριτήριο της διόρθωσης. Ο βιομηχανικός δείκτης ακολούθησε τον S&P
500 και τον τεχνολογικό Nasdaq που έχουν επίσης διολισθήσει σε περιοχή διόρθωσης.
Δείκτες -Στατιστικά
Οβιομηχανικός Dow Jones χάνει 540,41 μονάδες (-2,25%) στις 23.559,24 μονάδες, ο S&P 500
υποχωρεί 58,44 μονάδες (-2,25%) στις 2.541,30 μονάδες, ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq
διολισθαίνει 172,08 μονάδες (-2,49%) στις 6.737,40 μονάδες.
Καιοι 30 μετοχές που απαρτίζουν τον δείκτη Dow Jones κινούνται σε αρνητικό έδαφος.
Οιμετοχές με τη χειρότερη επίδοση είναι η American Express (-3,91%), η Procter & Gamble (3,89%) και η Microsoft (-3,87%).
Οιεπενδυτές περιμένουν αυτή την εβδομάδα την κρίσιμη συνεδρίαση της Federal Reserve η οποία
αναμένεται να καταλήξει σε άλλη μια αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης. Η διήμερη
συνεδρίαση –ολοκληρώνεται την Τετάρτη– αναμένεται να δώσει νέα στοιχεία για τα σχέδια της

κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ το επόμενο έτος εν μέσω εντεινόμενων ανησυχιών ότι η σύσφιξη της
νομισματικής πολιτικής θα οδηγήσει σε επιβράδυνση της αμερικανικής οικονομίας.
Οιαναλυτές εκτιμούν ότι η Fed θα προχωρήσει σε άλλες τρεις αυξήσεις των επιτοκίων το επόμενο
έτος, αν και τελευταία πληθαίνουν οι εκτιμήσεις ότι η κεντρική τράπεζα ενδεχομένως να προτιμήσει
να αυξήσει τελικά δύο φορές τα επιτόκια της προκειμένου να μην επιβαρύνει περαιτέρω την
αμερικανική οικονομία.
ΟΑμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε πάντως την κεντρική τράπεζα να κρατήσει
αμετάβλητα τα επιτόκια της, σπάζοντας για άλλη μια φορά την παράδοση που θέλει τους
κυβερνήτες να μην σχολιάζουν τις αποφάσεις των κεντρικών τραπεζιτών.
"Είναιαπίστευτο που με ένα πολύ ισχυρό δολάριο και ουσιαστικά χωρίς πληθωρισμό, τον
εξωτερικό κόσμο να εκρήγνυται γύρω μας, το Παρίσι καίγεται και η Κίνα είναι πολύ κάτω, η Fed
ακόμη εξετάζει άλλη μια αύξηση των επιτοκίων", αναφέρει σε ανάρτηση του στο Twitter ο Τραμπ.

It is incredible that with a very strong dollar and virtually no inflation, the outside world blowing up
around us, Paris is burning and China way down, the Fed is even considering yet another interest
rate hike. Take the Victory!
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 December 2018

Σταμάκρο της ημέρας, τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν σήμερα για την πορεία της μεταποιητικής
δραστηριότητα στην περιοχή της Νέας Υόρκης απογοήτευσαν τους επενδυτές.
Ειδικότερα, ο δείκτης κατρακύλησε 12,4 μονάδες στις 10,9 μονάδες τον Δεκέμβριο από 23,3
μονάδες τον προηγούμενο μήνα, χάνοντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών που τον τοποθετούσαν
στις 21 μονάδες σε δημοσκόπηση της Econoday.
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