Ανοδικά έκλεισε τελικά η Wall
Street παρά τις αρχικές απώλειες
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Ανοδικάέκλεισαν οι δείκτες στη Wall Street διαγράφοντας τις απώλειες που σημείωναν αρχικά. Την
άνοδο πυροδότησαν οι αναφορές πως ο Ντόναλντ Τραμπ θα αναβάλει την επιβολή δασμών στα
εισαγόμενα αυτοκίνητα.
Συγκεκριμέναο Dow Jones ενισχύθηκε κατά 115 μονάδες ή 0,45% στις 25.648,02 μονάδες ενώ
κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης έφτασε να χάνει έως και 190 μονάδες. Ο S&P 500 κέρδισε
0,60% στις 2.851 μονάδες ενώ την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψε ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq
κατά 1,13% στις 7. 822,15 μονάδες.

Σήμερα τρεις κυβερνητικοί αξιωματούχοι, μιλώντας στο πρακτορείο Reuters, o Αμερικανός
πρόεδρος των ΗΠΑ θα αναβάλει για διάστημα έως και έξι μηνών την απόφασή του σχετικά με την
επιβολή δασμών στα εισαγόμενα αυτοκίνητα και τα ανταλλακτικά τους. Επίσης ο Υπουργός
Οικονομικών Στίβεν Μνούτσιν δήλωσε ότι επεξεργάζεται το ενδεχόμενο να καταργηθούν οι δασμοί
χάλυβα και αλουμινίου σε Καναδά και Μεξικό στο πλαίσιο της επικύρωσης της νέας εμπορικής
συμφωνίας της Βόρειας Αμερικής.
Σταμάκρο της ημέρας, το υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι οι λιανικές πωλήσεις
υποχώρησαν 0,2% τον Απρίλιο από τον προηγούμενο μήνα, χάνοντας τις εκτιμήσεις των
αναλυτών που περίμεναν να εμφανίσουν άνοδο 0,2%.
Παράλληλα, ο μεταποιητικός δείκτης Empire State ενισχύθηκε το Μάιο σε υψηλό έξι μηνών στις
17,8 μονάδες από 10,1 μονάδες τον Απρίλιο, όπως ανακοίνωσε η New York Fed. Μετρήσεις
πάνω από το μηδέν δείχνουν βελτίωση των συνθηκών στον κλάδο της μεταποίησης.
Επίσηςη βιομηχανική παραγωγή υποχώρησε 0,5% τον Απρίλιο από τον προηγούμενο μήνα,
σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Federal Reserve, χάνοντας τις εκτιμήσεις των
αναλυτών που περίμεναν να παραμείνει αμετάβλητη.
ΣτηνΚίνα η βιομηχανική παραγωγή ενισχύθηκε κατά 5,4% τον Απρίλιο σε ετήσια βάση
σημειώνοντας τον βραδύτερο ρυθμό ανάπτυξης από τον Μάιο του 2003. Οι αναλυτές ανέμεναν
αύξηση 6,5%.

Τααπογοητευτικά στοιχεία και για τις δύο χώρες έρχονται εν μέσω του εμπορικού πολέμου.
Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα η Κίνα αύξησε τους δασμούς σε αμερικανικά προϊόντα αξίας $60
δισεκατομμυρίων. Οι ΗΠΑ επίσης είχαν αναφέρει την πιθανότητα να αυξήσουν τους δασμούς σε
κινεζικά προϊόντα ύψους $300 δισεκατομμυρίων.
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