Η επιβράδυνση της Κίνας "έριξε"
τη Wall Street
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Τοδυναμικό ξεκίνημα της περιόδου ανακοίνωσης εταιρικών αποτελεσμάτων, με τη συντριπτική
πλειοψηφία των 70 εταιρειών του S&P 500 που έχουν ήδη ανακοινώσει μεγέθη τρίτου τριμήνου να
ξεπερνούν τις εκτιμήσεις της αγοράς, δεν ήταν αρκετό για να αντισταθμίσει τις ανησυχίες που
επανέφεραν σήμερα στο προσκήνιο τα στοιχεία για την ανάπτυξη στην Κίνα.
Ητελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας ξεκίνησε επιφυλακτικά, καθώς είχε προηγηθεί δημοσίευση
των στοιχείων της κινεζικής στατιστικής υπηρεσίας για το ΑΕΠ της χώρας, που έδειξαν ότι η
δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του πλανήτη επεκτάθηκε το τρίτο τρίμηνο του έτους με τον
χαμηλότερο ρυθμό των τελευταίων 27 ετών. Συγκεκριμένα, τα στοιχεία έδειξαν ότι η κινεζική
οικονομία αναπτύχθηκε με ετήσιο ρυθμό 6% το τρίτο τρίμηνο, κατεβάζοντας εκ νέου ταχύτητα από
το 6,2% που είχε σημειώσει το δεύτερο τρίμηνο του έτους, επίδοση που είναι η χαμηλότερη που
έχει καταγραφεί από τις αρχές της δεκαετίας του 1990.
Παρότιοι αναλυτές περίμεναν εξασθένιση της κινεζικής οικονομίας, τοποθετούσαν τον ρυθμό
ανόδου στο 6,1%, δηλαδή ελαφρώς υψηλότερα από το μέγεθος που ανακοινώθηκε, γεγονός που
καταδεικνύει ότι η επιβράδυνση του ασιατικού γίγαντα επιταχύνεται και οι επιπτώσεις του
εμπορικού πολέμου γίνονται όλο και πιο αισθητές.
Ανκαι αυτό θα μπορούσε να ενισχύσει τις προσδοκίες ότι το Πεκίνο θα κινηθεί με μεγαλύτερη
προθυμία για την επίτευξη μιας εμπορικής συμφωνίας με την Ουάσιγκτον, μετά και την επίτευξης
μιας συμφωνίας "πρώτης φάσης” την προηγούμενη εβδομάδα που μένει όμως να ολοκληρωθεί,
καταδεικνύει ότι οι κίνδυνοι για την παγκόσμια οικονομία είναι υπαρκτοί.
Κίνδυνοιπου αφορούν και τις ΗΠΑ, με τη Wall Street Journal σε δημοσίευμά της να αναφέρει ότι οι
σύμβουλοι του Λευκού Οίκου προειδοποίησαν τον πρόεδρο Τραμπ την προηγούμενη εβδομάδα
ότι η συνεχιζόμενη κλιμάκωση των εμπορικών εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας θα μπορούσε να
πλήξει την αμερικανική οικονομία και να περιορίσει τις πιθανότητες επανεκλογής του.
To κλίμα επιβάρυνε στη συνέχεια η ανακοίνωση του πρόδρομου δείκτη οικονομικής
δραστηριότητας (Leading Economic Index) του Conference Board, ο οποίος υποχώρησε κατά
0,1% τον Σεπτέμβριο, για δεύτερο διαδοχικό μήνα. Ο δείκτης υποχώρησε κυρίως λόγω της
αδυναμίας του κλάδου μεταποίησης, οι πωλήσεις του οποίου υποφέρουν από τις υποτονικές
εξαγωγές και τις αναταράξεις στις αλυσίδες εφοδιασμού που έχει προκαλέσει ο εμπορικός

πόλεμος.
"Οδείκτης αντικατοπτρίζει την αβεβαιότητα όσον αφορά τις προοπτικές και τις μειούμενες
επιχειρηματικές προσδοκίες, που προκλήθηκαν από την επιβράδυνση του βιομηχανικού τομέα και
τις εμπορικές διαφορές", δήλωσε ο Ataman Ozyildirim, επικεφαλής ερευνών του Conference
Board. "Καταδεικνύει ότι η οικονομία θα συνεχίσει να επεκτείνεται, αλλά πιο αργά, μέχρι το τέλος
του έτους αλλά και το 2020".
Παράλληλα, η πρόσκαιρη αισιοδοξία που δημιουργήθηκε εχθές, μετά την ανακοίνωση για την
επίτευξη προσωρινής συμφωνίας Λονδίνου - Βρυξελλών για το διαζύγιο ΕΕ - Ηνωμένου
Βασιλείου, φαίνεται να εξανεμίζεται καθώς ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον πρόκειται
να δώσει μια σκληρή "μάχη” αύριο στο βρετανικό κοινοβούλιο ώστε να συγκεντρώσει τις
απαραίτητες ψήφους για την έγκρισή της. Ενδεχόμενο που δεν φαίνεται και πολύ πιθανό, καθώς η
αντιπολίτευση δεν φαίνεται να στηρίζει τη νέα αυτή συμφωνία.
Δείκτες - στατιστικά
Έτσι, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones που ξεκίνησε τη συνεδρίαση με οριακές απώλειες,
διολίσθησε ακόμη περισσότερο στη συνέχεια και ολοκλήρωσε τελικά τη συνεδρίαση με πτώση
255,68 μονάδων ή 0,95%, στις 26.770,20 μονάδες, βάζοντας αρνητικό πρόσημο και στην
εβδομαδιαία επίδοσή του, αφού τερμάτισε την εβδομάδα 0,2% χαμηλότερα.
Τακυριότερα "βαρίδια" για τον δείκτη στη σημερινή συνεδρίαση ήταν οι τίτλοι των Boeing και
Johnson & Johnson, που ηγήθηκαν των 16 μετοχών του Dow που τερμάτισαν στο κόκκινο. Οι
υπόλοιπες 14 έκλεισαν ανοδικά, με τις μετοχές των Coca-Cola (1,84%), Verizon Communications
(1,06%) και Merck & Co. (1,05%) να ηγούνται των κερδών.
Οευρύτερος S&P 500 ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση 0,39% χαμηλότερα, τις 2.986,20 μονάδες,
κλείνοντας ωστόσο την εβδομάδα με κέρδη 0,5%. Ανάλογη εικόνα και για τον τεχνολογικό Nasdaq
που για την ημέρα υποχώρησε κατά 0,83%, στις 8.089,54 μονάδες, αλλά σε εβδομαδιαία βάση
έγραψε κέρδη 0,4%.
Στοεπιχειρηματικό μέτωπο, με αξιόλογα κέρδη έκλεισε ο τίτλος της Coca-Cola που ανακοίνωσε
προσαρμοσμένα κέρδη ύψους 56 σεντς ανά μετοχή, ευθυγραμμισμένα με τις εκτιμήσεις, και
αύξηση οργανικών πωλήσεων κατά 5%, ξεπερνώντας τις προβλέψεις των αναλυτών, αυξάνοντας
παράλληλα τις εκτιμήσεις της για το σύνολο της χρήσης.
Αντίθετα, η μετοχή της Boeing "βυθίστηκε" κατά 6,79%, με αφορμή το δημοσίευμα του Reuters ότι
το 2016 η εταιρεία είχε παραπλανήσει την Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας των ΗΠΑ σχετικά
με την ασφάλεια του 737 Max.
Ισχυρέςαπώλειες (-6,22%) κατέγραψε και ο τίτλος της Johnson & Johnson, καθώς η
φαρμακοβιομηχανία ανακοίνωσε ότι ανακαλεί βρεφικό ταλκ μετά από ελέγχους που έγιναν και
αποκάλυψαν ότι περιέχει ίχνη αμιάντου.
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