H απασχόληση στις ΗΠΑ και το
εμπόριο έστειλαν σε νέα υψηλά
S&P 500 και Nasdaq
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Σενέα ιστορικά υψηλά έκλεισαν την Παρασκευή ο S&P 500 και ο Nasdaq, με τον Dow Jones να
καταγράφει επίσης ισχυρά κέρδη, καθώς τα θετικά στοιχεία για την αγορά εργασίας στις ΗΠΑ και η
είδηση ότι Κίνα και ΗΠΑ πραγματοποίησαν "σοβαρές και εποικοδομητικές” συζητήσεις σχετικά με
το εμπόριο, τροφοδότησαν το αγοραστικό ενδιαφέρον των επενδυτών.
Ητελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας ξεκίνησε ανοδικά καθώς τα στοιχεία για την απασχόληση
στις ΗΠΑ άμβλυναν τις ανησυχίες σχετικά με την πορεία της αμερικανικής οικονομίας. Σημειώνεται
ότι σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας των ΗΠΑ, η αμερικανική οικονομία πρόσθεσε 128.000
νέες θέσεις εργασίας τον Οκτώβριο. Οι αναλυτές, σύμφωνα με έρευνα του Dow Jones, ανέμεναν
αύξησή τους κατά 75.000, σε σχέση με τον Σεπτέμβριο.
Ταστοιχεία δεν επηρεάστηκαν ούτε από την πτώση κατά 42.000 θέσεων εργασίας στον κλάδο της
αυτοκινητοβιομηχανίας, λόγω απεργίας στην General Motors, η οποία στο μεταξύ έχει λήξει.
Ταστοιχεία για την απασχόληση τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο αναθεωρήθηκαν επίσης επί τα
βελτίω, στις 180.000 έναντι 136.000 για τον Σεπτέμβριο και στις 219.000 έναντι 168.000 για τον
Αύγουστο.
Οιεπενδυτές, εν τω μεταξύ, εστιάζουν και στη σταθεροποίηση που καταδεικνύουν τα τελευταία
στοιχεία για τον μεταποιητικό τομέα των ΗΠΑ, παρότι κινήθηκαν χαμηλότερα των προσδοκιών της
αγοράς. Συγκεκριμένα, ο μεταποιητικός δείκτης PMI της Markit διαμορφώθηκε για τον Οκτώβριο
στις 51,3 μονάδες, κατώτερα των εκτιμήσεων των αναλυτών, που τον ανέμεναν στις 51,5 μονάδες,
πάνω όμως από το όριο του 50, που χωρίζει την επέκταση από τη συρρίκνωση για τον κλάδο της
μεταποίησης.
Απότην άλλη, ο μεταποιητικός δείκτης PMI του ISM, ο οποίος ανακοινώθηκε στις 4 μ.μ. ώρα
Ελλάδος και ο οποίος επηρεάζει ισχυρότερα το κλίμα στην αγορά, διαμορφώθηκε στις 48,3
μονάδες για τον Οκτώβριο, χαμηλότερα των προσδοκιών των αναλυτών, οι οποίοι τον ανέμεναν
στις 48,9 μονάδες, αλλά με ανοδική τάση σε σχέση με τον Σεπτέμβριο (47,8 μονάδες).
"Ομεταποιητικός τομέας, μετά την εξασθένιση του προηγούμενου διαστήματος, εμφανίζει σημάδια

σταθεροποίησης”, αναφέρει χαρακτηριστικά ο Chris Rupkey, επικεφαλής οικονομολόγος της
MUFG, προσθέτοντας ότι "η υποχώρηση του μεταποιητικού τομέα δεν διευρύνεται”, γεγονός που
δημιουργεί ελπίδες στην αγορά.
Στησυνέχεια, ήρθε η ανακοίνωση του κινεζικού υπουργείου Εμπορίου ότι ο αντιπρόεδρος της
κυβέρνησης, Liu He, είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον εμπορικό αντιπρόσωπο των ΗΠΑ, Robert
Lighthizer και τον υπουργό Οικονομικών, Steven Mnuchin την Παρασκευή. Είπε ότι οι δύο
πλευρές διεξήγαγαν "σοβαρές και εποικοδομητικές" συζητήσεις για "βασικά" σημεία που αφορούν
το εμπόριο μεταξύ των δύο χωρών, ενώ συζητήθηκαν ρυθμίσεις, που αφορούν την επόμενη
διαβούλευση.
ΟΛευκός Οίκος λίγο αργότερα επιβεβαίωσε, σε ανακοίνωσή του, ότι οι εμπορικοί αντιπρόσωποι
"σημείωσαν πρόοδο σε διάφορους τομείς και βρίσκονται στη διαδικασία επίλυσης εκκρεμών
ζητημάτων. Οι συζητήσεις θα συνεχιστούν σε επίπεδο κατώτερων κυβερνητικών αξιωματούχων".
Τογεγονός αυτό έδωσε νέα ώθηση στην αγορά καθώς ενέτεινε τις ελπίδες για ολοκλήρωση της
συμφωνίας "πρώτης φάσης” που έχουν καταλήξει ΗΠΑ και Κίνα, αλλά δεν έχει ακόμη
επισημοποιηθεί, και η οποία σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, Donald Trump,
αντιπροσωπεύει το 60% μιας μακροπρόθεσμης συμφωνίας.
Πρόσθετεςστηρίξεις προσφέρουν εξάλλου και τα εταιρικά αποτελέσματα τριμήνου που συνεχίζουν
να ανακοινώνονται. Σημειώνεται ότι περί το 70% των εταιρειών του S&P 500 έχουν ήδη
ανακοινώσει αποτελέσματα τριμήνου, σύμφωνα με στοιχεία της FactSet, με το 75% εξ αυτών να
έχει δημοσιεύσει κέρδη καλύτερα των αναμενόμενων.

Δείτες- στατιστικά
Ενμέσω αυτού του κλίματος, ο S&P 500 και ο Nasdaq έκλεισαν σήμερα σε νέα ιστορικά υψηλά,
ενώ ο Dow Jones κέρδισε 300 μονάδες.
Ειδικότερα, ο Dow ενισχύθηκε κατά 1,11% και έκλεισε στις 27.347,36 μονάδες, με 19 από τις 30
μετοχές του δείκτη να τερματίζουν με θετικό πρόσημο και τις υπόλοιπες 11 να κλείνουν με
απώλειες. Των κερδών ηγήθηκαν οι τίτλοι των Caterpillar (+4.85%), Walgreenw Boots Alliance
(+4,75%) και Dow Inc. (+3,60%), ενώ τις υψηλότερες απώλειες σημείωσαν οι μετοχές των Merck &
Co. (-1,98%), McDonald’s Corp. (-1,40%) και Cisco Systems (-1,01%).
ΟS&P 500 έγραψε κέρδη 0,97% και έκλεισε στις 3.066,91 μονάδες, ξεπερνώντας το προηγούμενο
ιστορικό υψηλό του σε κλείσιμο, στις 3,046.77 μονάδες της 30ής Οκτωβρίου. Ανάλογη πορεία και
για τον Nasdaq, που με κέρδη 1,13% τερμάτισε στις 8.386,40 μονάδες, πάνω από το ιστορικό
υψηλό των 8.339,64 μονάδων της 26ης Ιουλίου.
Στοεπιχειρηματικό ταμπλό, με κέρδη 1,10% έκλεισε ο τίτλος της Alphabet, μητρική της Google,
που ανακοίνωσε σήμερα ότι προχωρά στην εξαγορά της εταιρείας Fitbit, σε μια προσπάθεια που
φαίνεται να σχετίζεται με την προσπάθεια της εταιρείας να ανταγωνιστεί την Apple στον τομέα των

wearables.
Μεσημαντικά κέρδη 3% έκλεισε και η μετοχή της Exxon Mobil, που νωρίτερα ανακοίνωσε
υποχώρηση κερδών και εσόδων αλλά σε μικρότερο βαθμό από ό,τι αναμενόταν.
Άνοδο1,40% σημείωσε και ο τίτλος της AIG, που ανακοίνωσε κέρδη τρίτου τριμήνου έναντι ζημιών
στο αντίστοιχο περσινό τρίμηνο, με τα κέρδη ανά μετοχή πάντως να κινούνται χαμηλότερα των
προσδοκιών.
Οριακήάνοδο σημείωσε ο τίτλος της Chevron, καθώς τα κέρδη και οι πωλήσεις τρίτου τριμήνου της
πετρελαϊκής εταιρείας υποχώρησαν περισσότερο από ό,τι προέβλεπαν οι αναλυτές.
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