Βουτιά 300 μονάδων ο Dow Jones
μετά τα απογοητευτικά στοιχεία
για τη μεταποίηση
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Δενείχε συνέχεια το ανοδικό ξεκίνημα στη Wall Street, με τους δείκτες να κινούνται αυτή την ώρα
στο "βαθύ κόκκινο" μετά τα άσχημα στοιχεία του Institute for Supply Management για την πορεία
του μεταποιητικού κλάδου που έχει γνωρίσει ισχυρές πιέσεις τους τελευταίους μήνες από την
σινοαμερικανική αντιπαράθεση στο εμπόριο.
Ταστοιχεία που ανακοινώθηκαν σήμερα για την πορεία της μεταποίησης από δύο διαφορετικούς
φορείς πυροδότησαν ανησυχίες για τον κλάδο: η πρώτη έρευνα, της Markit έδειξε ανάκαμψη της
δραστηριότητας τον Σεπτέμβριο, ωστόσο αναιμικές επιδόσεις σε επίπεδο τριμήνου, ενώ λίγο
αργότερα ακολούθησε η έρευνα του Institute for Supply Management (ISM) που έδειξε
υποχώρηση της δραστηριότητας στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2009.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την έρευνα του ISM, ο μεταποιητικός δείκτης PMI υποχώρησε στις 47,8
μονάδες τον Σεπτέμβριο από 49,1 μονάδες τον Αύγουστο, διολισθαίνοντας ακόμα χαμηλότερα
από το επίπεδο των 50 μονάδων που διαχωρίζει την επέκταση από τη συρρίκνωση της
δραστηριότητας. Η τελευταία μέτρηση είναι η χαμηλότερη από τον Ιούνιο του 2009.
Είχεπροηγηθεί η έρευνα της Markit σύμφωνα με την οποία η δραστηριότητα του κλάδου ανέκαμψε
τον Σεπτέμβριο, με τον σχετικό δείκτη PMI να σκαρφαλώνει σε υψηλό πέντε μηνών στις 51,1
μονάδες τον Σεπτέμβριο από 50,3 μονάδες τον Αύγουστο. Σε επίπεδο τριμήνου ωστόσο ο δείκτης
κατέγραψε την χειρότερη επίδοση από το γ΄ τρίμηνο του 2009.
Δείκτες – Στατιστικά
Οβιομηχανικός δείκτης Dow Jones χάνει 306,36 μονάδες (-1,13%) στις 26.611,48 μονάδες. Ο
δείκτης Nasdaq σημειώνει πτώση 74,33 μονάδων (-0,93%) στις 7.925,52 μονάδες, ενώ ο S&P
υποχωρεί 32,24 μονάδες (-1,09%) στις 2.944,01 μονάδες.
Απότις 30 μετοχές που απαρτίζουν τον δείκτη Dow Jones μόλις τρεις κινούνται με θετικό πρόσημο
και 27 με αρνητικό. Εξ΄ αυτών τα μεγαλύτερα ποσοστιαία κέρδη σημειώνει η Visa στα 173,79 δολ.

με άνοδο 1,78 δολ. ή σε ποσοστό 1,03% και ακολουθούν η Johnson & Johnson με κέρδη 0,51%
στα 130,04 δολ. και η Apple με κέρδη 0,47% στα 224,99 δολ.
Οιμετοχές με τις μεγαλύτερες απώλειες είναι η 3M (-3,33%), η Cisco Systems (-3,12%) και η Dow
Inc. (-2,83%).
Απότο "μέτωπο" της νομισματικής πολιτικής, ο Charles Evans, πρόεδρος της Federal Reserve
Bank of Chicago, δήλωσε σήμερα ότι οι τελευταίες μειώσεις των αμερικανικών επιτοκίων
βοήθησαν να διατηρηθεί η οικονομική επέκταση η οποία έχει μπει στο 11ο έτος παρά τις
δυσκολίες που γνωρίζει η οικονομία από την εμπορική αντιπαράθεση ΗΠΑ-Κίνας.
Σύμφωναμε τις εκτιμήσεις του Evans οι ΗΠΑ θα εμφανίσουν ετήσια ανάπτυξη κοντά στο 2,25% το
2019, "ένα ισχυρό νούμερο" όπως ανέφερε ο κεντρικός τραπεζίτης.
Στομεταξύ οι αγορές συνεχίζουν να παρακολουθούν τις πολιτικές εξελίξεις στην Ουάσινγκτον μετά
την απόφαση των Δημοκρατικών της Βουλής να ξεκινήσουν έρευνα για την παραπομπή του
προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για "κατάχρηση εξουσίας και παραβίαση του Συντάγματος. Η
απόφαση των Δημοκρατικών ακολουθεί τις καταγγελίες ενός μάρτυρα δημόσιου συμφέροντος ότι
ο Αμερικανός πρόεδρος ζήτησε σε τηλεφωνική συνομιλία με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ
Ζελένσκι την έναρξη έρευνας κατά της οικογένειας του πολιτικού του αντιπάλου Τζο Μπάιντεν.
Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, στην επίμαχη συνομιλία ήταν παρών και ο
υπουργός Εξωτερικών Μάικλ Πομπέο.
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