Πτώση 138 μονάδων για Dow,
τέταρτη ημέρα απωλειών για S&P
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Μεαπώλειες ολοκλήρωσαν τις συναλλαγές οι δείκτες στη Wall Street με τους επενδυτές να
εστιάζουν στην κλιμάκωση της έντασης μεταξύ μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας.
Οβιομηχανικός δείκτης Dow Jones κατέγραψε πτώση 138 μονάδων ή 0,54% στις 25.828,36
μονάδες, ο S&P 500 κινήθηκε επίσης πτωτικά κατά 0,32% και ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq
υποχώρησε κατά 0,41% στις 7.910,59 μονάδες.
ΟDow Jones έχει χάσει σχεδόν 650 μονάδες αυτή την εβδομάδα και ο S&P 2,5% μετά τις νέες
απειλές Τραμπ πως πρόκειται να αυξήσει τους δασμούς στα κινεζικά προϊόντα. Αξίζει να
σημειωθεί πως νωρίτερα κατά τη σημερινή συνεδρίαση ο Dow Jones έχανε 300 μονάδες.
Υπενθυμίζεταιπως την Κυριακή ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε στο twitter πως πρόκειται να
αυξήσει τους δασμούς από το 10% στο 25% σε προϊόντα ύψους $200 δισ. την Παρασκευή εάν δεν
υπάρξει συμφωνία.
ΟΑμερικανός πρόεδρος επανήλθε στο θέμα των δασμών χθες, σε συγκέντρωση των οπαδών του
στη Φλόριντα, επαναλαμβάνοντας την προειδοποίηση του. "Βλέπετε τους δασμούς που
επιβάλλουμε; Αυτό είναι επειδή διέλυσαν τη συμφωνία", δήλωσε και πρόσθεσε: "Δεν μπορούν να
το κάνουν αυτό, άρα θα πληρώσουν".
Tο υπουργείο Εμπορίου της Κίνας προειδοποίησε πάντως ότι θα αναγκαστεί να απαντήσει,
σημειώνοντας ότι "εάν επιβληθούν οι αμερικανικοί δασμοί, η Κίνα θα αναγκαστεί να λάβει τα
απαραίτητα αντίμετρα".
Ηεμπορική αποστολή της Κίνας, με τη συμμετοχή του αντιπροέδρου Liu He, θα βρίσκεται πάντως
στην Ουάσινγκτον την Πέμπτη και την Παρασκευή για τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων, με την
ελπίδα να υπάρξει μια συμφωνία της τελευταίας στιγμής.
Σταεταιρικά νέα, η AMC Entertainment Holdings εμφάνισε καθαρές ζημιές 130,2 εκατ. δολάρια ή
1,25 δολάρια ανά μετοχή στο τρίμηνο, μετά από τα κέρδη των 17,7 εκατ. δολαρίων ή 14 σεντς ανά
μετοχή πριν από ένα χρόνο. Τα έσοδα μειώθηκαν στα 1,2 δισ. δολάρια έναντι των 1,384 δισ.
δολαρίων. Οι συγκλίνουσες εκτιμήσεις έκαναν λόγο για 55 σεντς ζημιές ανά μετοχή και έσοδα
1,194 δισ. δολαρίων.

Η Cardinal Health, εταιρεία υγειονομικών προϊόντων και υπηρεσιών, ανακοίνωσε κέρδη και έσοδα
γ΄ τριμήνου χρήσης που διαμορφώθηκαν υψηλότερα των προσδοκιών, ενώ αναβάθμισε τις
εκτιμήσεις για τη χρήση. Τα καθαρά κέρδη του τριμήνου μέχρι τις 31 Μαρτίου, αυξήθηκαν στα 296
εκατ. δολάρια ή 99 σεντς ανά μετοχή, από τα 255 εκατ. δολάρια ή 81 σεντς ανά μετοχή στην
αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.
Σταμάκρο της ημέρας, ο αριθμός των Αμερικανών που αιτήθηκαν επιδόματος ανεργίας μειώθηκε
την προηγούμενη εβδομάδα, κάνοντας λόγο για μια παραδοσιακή σφιχτή αγορά εργασίας.
Τα επιδόματα ανεργίας διαμορφώθηκαν στις 228.000 στο διάστημα της εβδομάδας μέχρι τις 4
Μαΐου, ενώ οι οικονομολόγοι ανέμεναν 220.000 νέες αιτήσεις την προηγούμενη εβδομάδα. Τα
στοιχεία μπορεί να είναι ευμετάβλητα από εβδομάδα σε εβδομάδα. Ο κινητός μέσος όρος των
τεσσάρων εβδομάδων, αυξήθηκε στις 220.250
Μικρή άνοδο σημείωσαν τον Απρίλιο οι τιμές παραγωγού στις ΗΠΑ, ένδειξη ότι οι πληθωριστικές
πιέσεις παραμένουν συγκρατημένες. Ειδικότερα, ο δείκτης τιμών παραγωγού αυξήθηκε κατά 0,2%
τον Απρίλιο από τον προηγούμενο μήνα, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εργασίας των ΗΠΑ. Οι
μέσες εκτιμήσεις των αναλυτών σε δημοσκόπηση της Wall Street Journal έκαναν λόγο για άνοδο
0,3%.
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