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Μεκέρδη ολοκλήρωσαν την τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας οι δείκτες της Wall Street, καθώς
το "παράθυρο” που άφησε ο Αμερικανός πρόεδρος για χαλάρωση των περιορισμών κατά της
Huawei Technologies στο πλαίσιο μια ευρύτερης εμπορικής συμφωνίας με την Κίνα, προσέφερε
μια κάποια αισιοδοξία στους επενδυτές.
Ωστόσο, η είδηση δεν ήταν αρκετή για να αντιστρέψει το κλίμα που έχει δημιουργηθεί από το
αδιέξοδο όπου φαίνεται να έχουν περιέλθει οι διαπραγματεύσεις Ουάσιγκτον - Πεκίνου για το
εμπόριο και βάρυνε για μια ακόμη εβδομάδα το κλίμα στις αγορές.
Έτσι, ο Dow Jones κατέγραψε το μεγαλύτερο εβδομαδιαίο πτωτικό σερί από τον Ιούνιο του 2011,
υποχωρώντας για πέμπτη συνεχή εβδομάδα.
Πιο συγκεκριμένα, σήμερα ο Dow Jones ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση με κέρδη 0,37% στις
25.585,69 μονάδες, ο S&P 500 έκλεισε με οριακά κέρδη 0,09% στις 2.824,88 μονάδες, ενώ ο
τεχνολογικός δείκτης Nasdaq σημείωσε άνοδο 0,11% στις 7.637,01 μονάδες.
Εντελώς διαφορετική είναι η εικόνα σε επίπεδο εβδομάδας, αφού και οι τρεις βασικοί δείκτες
έκλεισαν με απώλειες. Ειδικότερα, ο Dow Jones υποχώρησε κατά 0,7%. Ο S&P 500 έκλεισε την
εβδομάδα κατά 1,2% χαμηλότερα, ενώ ο Nasdaq έγραψε απώλειες 2,3%, και με τους δύο δείκτες
να σημειώνουν την τρίτη κατά σειρά εβδομάδα απωλειών.
Στο μέτωπο των επιχειρήσεων, από τις μετοχές του Dow Jones 24 ολοκλήρωσαν τη συνεδρίαση
ανοδικά, ενώ μόλις 6 έκλεισαν με απώλειες. Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της
Boeing (1,24%), της Dow Inc (1,01%) και της JP Morgan (0,98%). Αντίθετα, πτωτικά έκλεισαν οι
McDonald’s, Nike, Coca Cola Co., Apple, IBM και Procter & Gamble.
Στο επίκεντρο σήμερα βρέθηκε και η μετοχή της Amazon με αφορμή εκτίμηση αναλυτή της Piper
Jaffray, ο οποίος "βλέπει” εκτόξευση του τίτλου ακόμη και πάνω από 60% την επόμενη διετία.
Ειδικότερα, σε σημείωμά του ο Michael Olson έγραψε ότι "η μετοχή της Amazon θα φτάσει τα
3.000 δολάρια κάποια στιγμή ανάμεσα στα μέσα του 2021 και τα μέσα του 2022, ή εντός
διαστήματος 24-36 μηνών". Και πρόσθεσε: "Έχουμε αρκετή σιγουριά ότι η μετοχή της Amazon
μπορεί να φτάσει αυτό το επίπεδο χωρίς μεγάλες εξαγορές ή σημαντικές αλλαγές στην επιχείρησή

της".
Η επίσημη τιμή-στόχος 12μήνου που δίνει η Piper για τη μετοχή της Amazon είναι 2.225 δολάρια,
με σύσταση "overweight". Ένα ράλι προς τα 3.000 δολάρια θα σήμαινε κέρδη 65%.
Βασικός παράγοντας της επιφυλακτικότητας των επενδυτών παρέμεινε, πάντως, και αυτήν την
εβδομάδα η ανησυχία για το αδιέξοδο στην εμπορική κόντρα ΗΠΑ και Κίνας. Κλίμα που επιβάρυνε
η είδηση ότι το αμερικανικό υπουργείο Εμπορίου φέρεται να εξετάζει την επιβολή δασμών σε
χώρες που προχωρούν σε ανταγωνιστικές υποτιμήσεις των νομισμάτων τους. Παρότι το
υπουργείο δεν έχει βάλει στο στόχαστρο του συγκεκριμένες χώρες, εκτιμάται ότι το καμπανάκι
χτυπάει για την Κίνα καθώς οι ΗΠΑ έχουν κατηγορήσει πολλές φορές στο παρελθόν το Πεκίνο για
χειραγώγηση του γουάν.
Το βλέμμα των επενδυτών στρέφηκε σήμερα και στη Βρετανία, καθώς η Βρετανίδα
πρωθυπουργός Τερέζα Μέι ανακοίνωσε την ημερομηνία αποχώρησής της, εξέλιξη που εντείνει
την αβεβαιότητα σχετικά με το Brexit.
Στα μάκρο της ημέρας, τα στοιχεία που ανακοίνωσε νωρίτερα το αμερικανικό υπουργείο Εμπορίου
έδειξαν ότι οι παραγγελίες για διαρκή καταναλωτικά αγαθά μειώθηκαν τον Απρίλιο κατά 2,1% σε
σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Οι οικονομολόγοι ανέμεναν πτώση 2%.
Η βουτιά των αεροπορικών παραγγελιών κατά 25,1% -πιθανώς αντανακλώντας τις ανησυχίες για
το 737 MAX της Boeing- συνέβαλε στην ευρύτερη πτώση. Χωρίς να περιλαμβάνονται προϊόντα
από τον κλάδο των μεταφορών, οι νέες παραγγελίες παρέμειναν αμετάβλητες σε μηνιαία βάση.
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