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Ανοδικάκινούνται οι βασικοί δείκτες της Wall Street την Πέμπτη, αν και η συνεδρίαση είχε ξεκινήσει
με ήπια πτώση, μετά την ανακοίνωση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μέσω Twitter ότι
θα συναντήσει τον αντιπρόεδρο της κινεζικής κυβέρνησης Liu He την Παρασκευή στον Λευκό
Οίκο, στο πλαίσιο των εμπορικών διαπραγματεύσεων ΗΠΑ - Κίνας.
Big day of negotiations with China. They want to make a deal, but do I? I meet with the Vice
Premier tomorrow at The White House.
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 Οκτωβρίου 2019
Στοtweet του, ο επικεφαλής του αμερικανικού κράτους αναφέρει: "Μεγάλη ημέρα για τις
διαπραγματεύσεις με την Κίνα. Θέλουν να πετύχουν συμφωνία, θέλω όμως εγώ; Θα συναντηθώ
με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης (σ.σ. της Κίνας) αύριο στον Λευκό Οίκο".
Στοταμπλό, ο βιομηχανικός Dow Jones ενισχύεται κατά 155 μονάδες ή 0,59%, με τον ευρύτερο
S&P 500 να "κερδίζει" 18,30 μονάδες ή 0,63% και τον τεχνολογικό Nasdaq να σημειώνει κέρδη
56,84 μονάδων ή 0,72%.
Τηννευρικότητα των επενδυτών ενέτειναν νωρίτερα οι αντιφατικές πληροφορίες σχετικά με το πώς
αναμενόταν να κυλήσουν οι σημερινές επαφές Αμερικανών και Κινέζων κυβερνητικών
αξιωματούχων στην Ουάσινγκτον.
ΗSouth China Morning Post είχε αναφέρει ότι δεν υπήρξε καμία πρόοδος στις
προπαρασκευαστικές διαπραγματεύσεις που έλαβαν χώρα σε κατώτερο κυβερνητικό επίπεδο
εντός της εβδομάδας.
Σεσημερινές δηλώσεις του στο κινεζικό κρατικό πρακτορείο Xinhua, o Liu He αναφέρει, από την
πλευρά του, ότι η Κίνα προσέρχεται με "μεγάλη ειλικρίνεια" στις διαπραγματεύσεις.

"Ηκινεζική πλευρά έχει έλθει με μεγάλη ειλικρίνεια και είναι έτοιμη για σοβαρή ανταλλαγή απόψεων
με τις ΗΠΑ σε ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος, όπως το εμπορικό ισοζύγιο, η πρόσβαση στις
αγορές και η προστασία των επενδυτών, καθώς και για την επίτευξη προόδου", ανέφερε ο
αντιπρόεδρος της κυβέρνησης της Κίνας.
Τοπρακτορείο Bloomberg ανέφερε στη διάρκεια της νύχτας ότι οι ΗΠΑ εξετάζουν αναβολή της
επιβολής δασμών σε κινεζικά εισαγόμενα προϊόντα που είναι προγραμματισμένη για την επόμενη
εβδομάδα, σε αντάλλαγμα για μια συμφωνία για το ζήτημα της "νομισματικής χειραγώγησης" εκ
μέρους της Κίνας.
ΟιNew York Times ανέφεραν εξάλλου ότι οι ΗΠΑ έδωσαν άδεια σε αμερικανικές εταιρείες να
πωλούν μη ευαίσθητου χαρακτήρα εξαρτήματα στην κινεζική Huawei. Νωρίτερα εντός του έτους, ο
Λευκός Οίκος είχε απαγορεύσει τις συναλλαγές αμερικανικών επιχειρήσεων με τον κινεζικό
κολοσσό του κλάδου των τηλεπικοινωνιών, επικαλούμενος ζητήματα εθνικής ασφάλειας. Αργότερα
η κυβέρνηση Τραμπ ανέβαλε μέρος των απαγορεύσεων.
Δασμοίσε κινεζικά εισαγόμενα αγαθά συνολικού όγκου 250 δισ. δολαρίων είναι προγραμματισμένο
να αυξηθούν από το 25% στο 30% στις 15 Οκτωβρίου, μετά από αναβολή για δύο εβδομάδες ως
κίνηση καλής θέλησης από πλευράς του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Άλλη μία
δασμολογική επιβάρυνση 15% σε κινεζικά αγαθά αξίας 160 δισ. δολ. είναι προγραμματισμένη για
τις 15 Δεκεμβρίου.
Νωρίτεραμέσα στην εβδομάδα, το υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ πρόσθεσε 28 κινεζικές εταιρείες
και υπηρεσίες σε "μαύρη λίστα", γεγονός που επιδείνωσε το κλίμα των προκαταρκτικών
διαπραγματεύσεων.
Μεταξύτων 30 μετοχών του Dow Jones, 25 κινούνται με θετικό πρόσημο και 5 με αρνητικό. Των
κερδών ηγούνται εκείνες των Wallgreens Boots Alliance (+2,03%), Caterpillar (+1,93%) και Dow
Inc. (+1,93%), ενώ των απωλειών εκείνες των Cisco Systems (-1,42%), Procter&Gamble (-0,66%)
και Coca Cola (-0,65%).
Σταμάκρο της ημέρας, ο αριθμός των Αμερικανών που αιτήθηκαν επιδόματος ανεργίας μειώθηκε
την προηγούμενη εβδομάδα, καταγράφοντας την πρώτη πτώση σε τέσσερις εβδομάδες.
Οιαιτήσεις παροχής επιδόματος ανεργίας μειώθηκαν κατά 10.000 στις 210.000 στην εβδομάδα
μέχρι τις 5 Οκτωβρίου. Οι οικονομολόγοι ανέμεναν 218.000 αιτήσεις.
Οκινητός μέσος όρος των τεσσάρων εβδομάδων διαμορφώθηκε στις 213.750 επιδόματα, έναντι
της αναθεωρημένης μέτρησης των 212.750.
Οιτιμές καταναλωτή παρέμειναν αμετάβλητες τον Σεπτέμβριο, καθώς μια πτώση στις τιμές
ενέργειας και μεταχειρισμένων οχημάτων, διατήρησαν χαμηλότερα τις ευρύτερες πληθωριστικές
πιέσεις.

Οδείκτης τιμών καταναλωτή παρέμεινε αμετάβλητος τον Σεπτέμβριο αφού είχε αυξηθεί οριακά
0,1% τον Αύγουστο.
Οδομικός δείκτης σημείωσε άνοδο 0,1%, χαμηλότερα από την άνοδο του 0,3% τον Αύγουστο.
Οιοικονομολόγοι ανέμεναν ότι οι τιμές καταναλωτή θα αυξανόταν 0,1% τον Σεπτέμβριο και οι
δομικές τιμές 0,2%.
Σεετήσια βάση, ο πληθωρισμός σημείωσε άνοδο στο 1,7%, ενώ ο δομικός πληθωρισμός
διαμορφώθηκε στο 2,4%.
Οιεκτιμήσεις έκαναν λόγο για 1,8% πληθωρισμό και δομικές τιμές 2,4%.
Ταχαμηλότερα του αναμενόμενου στοιχεία του Σεπτεμβρίου, έρχονται μετά από την απροσδόκητη
πτώση των τιμών των επιχειρήσεων για τα αγαθά και τις υπηρεσίες τους.
Τασημερινά στοιχεία δείχνουν πτώση των ενεργειακών τιμών κατά 1,4% τον Σεπτέμβριο, κυρίως
λόγω της εποχικά προσαρμοσμένης πτώσης 2,4% του κόστους βενζίνης.
Οδείκτης τιμών του υπουργείου Εμπορίου για τις δαπάνες προσωπικής κατανάλωσης σημείωσε
άνοδο 1,4% από το περασμένο έτος, έναντι του στόχου της Fed για 2%.
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