Πτώση 286 μονάδων για τον Dow
Jones
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Απώλειεςκατέγραψαν οι δείκτες τη Wall Street σήμερα με τον εμπορικό πόλεμο ΗΠΑ – Κίνας να
βρίσκονται στο επίκεντρο των επενδυτών και να επιβαρύνουν το επενδυτικό κλίμα.
Συγκεκριμέναο Dow Jones έχασε 286 μονάδες ή 1,11% στις 25.490,47 μονάδες. Αρχικά ο
βιομηχανικός δείκτης έχανε 400 μονάδες αλλά την τελευταία ώρα πριν από τη λήξη της
συνεδρίασης κέρδισε έδαφος καθώς οι μετοχές της Ιntel κινήθηκαν ανοδικά κατά 1,2%. Τις
τελευταίες δύο μέρες ο Dow έχει χάσει συνολικά περισσότερες από 380 μονάδες καθώς η αγορά
φαίνεται να συνειδητοποιεί πως ο εμπορικός πόλεμος μπορεί να διαρκέσει περισσότερο από το
αναμενόμενο.
ΟS&P 500 σημείωσε πτώση 1,21% στις 2.821,62 μονάδες και ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq
επίσης κινήθηκε πτωτικά κατά 1,58% στις 7.628,28 μονάδες. Πτώση κατά 1,7% κατέγραψε και η
μετοχή της Apple καθώς η UBS έκοψε την τιμή στόχο από τα $235 στα $225 ανά μετοχή. Επίσης
η μετοχή της Qualcomm υποχώρησε κατά 1,5%, της Xilinx κατά 2,3%, της Micron Technology
κατά 2,6% και της Lam Research κατά 0,9%.
Σεό,τι αφορά στην υπόθεση της Huawei, η βρετανική εταιρεία Αrm Holdings ανακοίνωσε ότι
σταματά τη συνεργασία της με τον κινεζικό κολοσσό. Η Panasonic επίσης ανακοίνωσε πως θα
σταματήσει την αποστολή εξαρτημάτων για smartphone στην Huawei. H Vodafone και η BT Group
ανακοίνωσαν πως πρόκειται να απομακρύνουν τα Huawei τηλέφωνα από το δίκτυο 5G.
Σεό,τι αφορά την κόντρα Ουάσιγκτον - Πεκίνου, το υπουργείο Εμπορίου της Κίνας ανακοίνωσε
σήμερα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να διορθώσουν τις εσφαλμένες πράξεις τους εάν
θέλουν να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις με την Κίνα για να τερματιστεί ο καταστροφικός
εμπορικός πόλεμος, προσθέτοντας ότι η επίθεση της Ουάσιγκτον στις κινεζικές εταιρείες απειλεί
"τη βιομηχανική δραστηριότητα και την εφοδιαστική αλυσίδα παγκοσμίως”.
Σταμάκρο της ημέρας, υποχώρησε για τρίτη διαδοχική εβδομάδα ο αριθμός των Αμερικανών που
υπέβαλαν για πρώτη φορά αίτηση για επίδομα ανεργίας, σύμφωνα με τα κυβερνητικά στοιχεία
που είδαν σήμερα το φως της δημοσιότητας. Ειδικότερα, οι αρχικές αιτήσεις επιδομάτων ανεργίας
υποχώρησαν κατά 1.000 στις 211.000 την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 18 Μαΐου, όπως
ανακοίνωσε το υπουργείο Εργασίας. Σημειώνεται ότι οι μέσες εκτιμήσεις των αναλυτών σε
δημοσκόπηση της Wall Street Journal τοποθετούσαν τις αιτήσεις στις 215.000. Στα μέσα Απριλίου

οι αιτήσεις είχαν διολισθήσει στις 193.000, το χαμηλότερο επίπεδο από το 1969.
Επίσηςη δραστηριότητα του ιδιωτικού τομέα στις ΗΠΑ επιβράδυνε περαιτέρω τον Μάιο σύμφωνα
με την έρευνα των δεικτών PMI που πραγματοποιεί η Markit.
Ειδικότερα, ο σύνθετος δείκτης PMI για τον κλάδο της μεταποίησης και τις υπηρεσίες υποχώρησε
στις 50,9 μονάδες τον Μάιο από 53,0 μονάδες τον Απρίλιο, όπως έδειξαν τα προκαταρκτικά
στοιχεία της Markit. Αυτό είναι το χαμηλότερο επίπεδο από το Μάιο του 2016. Ο δείκτης PMI για
τις υπηρεσίες κατρακύλησε στις 50,9 μονάδες τον Μάιο από 53,0 μονάδες τον Απρίλιο, ενώ ο
μεταποιητικός δείκτης PMI υποχώρησε στις 50,6 μονάδες τον Μάιο από 52,6 μονάδες τον
προηγούμενο μήνα.
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