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Μεμικτά πρόσημα συνεχίζουν οι βασικοί δείκτες της Wall Street μετά από συνεχείς εναλλαγές
προσήμου στον απόηχο της αρχικής συμφωνίας των ΗΠΑ με την Κίνα για το εμπόριο την
προηγούμενη Παρασκευή.
ΟΑμερικανός πρόεδρος παρουσίασε την Παρασκευή την πρώτη φάση της συμφωνίας για το
εμπόριο, με τους αναλυτές πάντως να εμφανίζονται επιφυλακτικοί για το κατά πόσο οι δύο
μεγαλύτερες οικονομίες του πλανήτη έχουν έρθει πιο κοντά στον τερματισμό της πολύμηνης
εμπορικής τους διαμάχης.
ΟΑμερικανός πρόεδρος έκανε μέσα στο σαββατοκύριακο αρκετές αναρτήσεις στο Twitter για να
υπερασπιστεί την πρώτη φάση της συμφωνίας που οδηγεί στην αναβολή της αύξηση των
αμερικανικών δασμών από το 25% στο 30%. Από την πλευρά της η Κίνα, όπως εξήγησε στο
Twitter ο πρόεδρος Τραμπ, ξεκίνησε να αγοράζει άμεσα αμερικανικά γεωργικά προϊόντα.
Όπωςδιευκρίνισε ο πρόεδρος Τραμπ, η πρώτη φάση της συμφωνίας θα οριστικοποιηθεί σύντομα
και οι δύο πλευρές θα ξεκινήσουν τις διαπραγματεύσεις για τη δεύτερη φάση της συμφωνίας. Οι
αναλυτές εκτιμούν ότι οι διαπραγματεύσεις θα είναι δύσκολες καθώς οι δύο πλευρές θα πρέπει να
καλύψουν θέματα όπως οι κρατικές επιδοτήσεις και η προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας που
βρίσκονται στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης.
Δείκτες – Στατιστικά
Οβιομηχανικός δείκτης Dow Jones κερδίζει 20,12 μονάδες (0,07%) στις 26.835,30 μονάδες. Ο
δείκτης Nasdaq προσθέτει 2,88 μονάδες (0,04%) στις 8.059,83 μονάδες, ενώ ο S&P 500 χάνει
1,35 μονάδες (-0,05%) στις 2.968,90 μονάδες.
Απότις 30 μετοχές που απαρτίζουν τον δείκτη Dow Jones 15 κινούνται σε ανοδικό έδαφος και 15
σε αρνητικό. Εξ΄ αυτών τα μεγαλύτερα ποσοστιαία κέρδη σημειώνει η Nike στα 94,96 δολ. με
άνοδο 1,08 δολ. ή σε ποσοστό 1,15% και ακολουθούν η 3M με κέρδη 0,93% στα 159,57 δολ. και η
Merck με κέρδη 0,73% στα 84,97 δολ.

Οιμετοχές με τις μεγαλύτερες απώλειες σήμερα είναι η Procter & Gamble (-0,99%), η Dow (0,98%) και η Caterpillar (-0,97%).
Ανκαι οι δύο μεγαλύτερες οικονομίες κατάφεραν να καταλήξουν στο προσχέδιο μιας πρώτης
συμφωνίας και η αύξηση των δασμών από το 25% στο 30% αποφεύχθηκε, η απειλή των
υψηλότερων δασμών παραμένει πάνω από την παγκόσμια οικονομίας καθώς στις 15 Δεκεμβρίου
θα τεθούν σε ισχύ δασμοί 15% σε κινεζικά αγαθά αξίας περίπου 160 δισ. δολ.
Στομεταξύ, τα οικονομικά στοιχεία που ανακοινώθηκαν από την Κίνα σήμερα το πρωί έδειξαν ότι η
δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του πλανήτη αισθάνεται ολοένα και περισσότερο τον αντίκτυπο του
εμπορικού πολέμου.
Ειδικότερα, τα στοιχεία έδειξαν ότι οι εξαγωγές της χώρας υποχώρησαν 3,2% τον Σεπτέμβριο, με
τις εξαγωγές προς τις ΗΠΑ να κατρακυλούν κατά 22%. Στο μεταξύ, οι εισαγωγές από ΗΠΑ
υποχώρησαν για 11ο διαδοχικό μήνα.
Συνολικά, το εμπορικό πλεόνασμα της Κίνας αυξήθηκε στα 39,65 δισ. δολ. τον Σεπτέμβριο από
34,8 δισ. δολ. τον Αύγουστο, καθώς οι εισαγωγές υποχώρησαν περισσότερο από τις εξαγωγές.
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