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Ήπιεςμεταβολές καταγράφουν οι δείκτες της Wall Street μετά τις δηλώσεις του επικεφαλής της
Fed Jerome Powell και ενώ οι επενδυτές αφομοιώνουν τις εξελίξεις γύρω από τις εμπορικές
διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Κίνας.
Ειδικότερα, ο Dow Jones ενισχύεται 87 μονάδες στις 27.779 μονάδες, ενώ ο ευρύτερος S&P 500
σημειώνει οριακά κέρδη στις 3.095 μονάδες. Ο Nasdaq-100 κινείται επίσης θετικά κατά
5,74 μονάδες, στις 8.492 μονάδες μετά το νέο ιστορικό υψηλό του χθες.
''Άλμα'' 5% σημειώνει η Disney χάρη στο ντεμπούτο της υπηρεσίας Disney+, καθώς μέσα σε λίγες
ώρες πραγματοποιήθηκαν πάνω από 10 εκατ. συνδρομές.

Συνεχίζεταιη κόντρα Τραμπ-FED
Σεομιλία του χθες στο Economic Club of New York, ο Τραμπ κατηγόρησε την Federal Reserve ότι
βιάστηκε να αυξήσει τα αμερικανικά επιτόκια τα προηγούμενα χρόνια, ενώ στη συνέχεια
καθυστέρησε υπερβολικά να τα μειώσει.
Στηνκατάθεση του σήμερα σε επιτροπή της Γερουσίας ο πρόεδρος της Fed δεν τοποθετήθηκε επί
των δηλώσεων του Αμερικανού προέδρου, κρατώντας αποστάσεις από την πολιτική σκηνή, όπως
επιβάλει ο ρόλος του. O Πάουελ δήλωσε ότι η Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ δεν διακρίνει σημαντική
ανάγκη για περαιτέρω μείωση των επιτοκίων μετά τις τρεις μειώσεις στις οποίες προχώρησε στο
διάστημα Ιουλίου-Οκτωβρίου.

Αδιέξοδοστις εμπορικές συζητήσεις
ΟιΗΠΑ και η Κίνα φέρονται να έχουν έντονη διαμάχη για τους δασμούς, στην προσπάθειά τους να
ολοκληρώσουν την πρώτη φάση της εμπορικής τους συμφωνίας, μετέδωσε η Wall Street Journal
επικαλούμενη ανώνυμες πηγές προσκείμενες στις διαπραγματεύσεις. Το αδιέξοδο, σύμφωνα με
τις πηγές, αφορά το εάν οι ΗΠΑ θα έπρεπε να αποσύρουν τους ισχύοντες δασμούς ή αν απλά
πρέπει να ακυρώσουν τους δασμούς που είναι προγραμματισμένο να τεθούν σε ισχύ στις 15
Δεκεμβρίου. Το δημοσίευμα ήρθε μία ημέρα μετά τη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι το Πεκίνο

"πεθαίνει να κάνει μια συμφωνία", χωρίς, ωστόσο, να δώσει λεπτομέρειες για την πορεία των
συζητήσεων. Ο Τραμπ κατηγόρησε τις προηγούμενες αμερικανικές κυβερνήσεις ότι επέτρεψαν
στην Κίνα να εξαπατήσει στο εμπόριο.

Μακροοικονομικάμεγέθη
Σταμάκρο της ημέρας, τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν σήμερα έδειξαν ότι ο πληθωρισμός
σημείωσε τη μεγαλύτερη αύξηση των τελευταίων επτά μηνών τον Οκτώβριο, αντλώντας ώθηση
από το άλμα στις τιμές της βενζίνης.
Ειδικότερα, ο δείκτης των τιμών καταναλωτών αυξήθηκε 0,4% τον Οκτώβριο από τον
προηγούμενο μήνα, καθώς οι τιμές της βενζίνης σημείωσαν άλμα 3,7%. Οι μέσες εκτιμήσεις των
αναλυτών έκαναν λόγο για άνοδο 0,3%.
Οετήσιος πληθωρισμός ενισχύθηκε στο 1,8% από 1,7% τον προηγούμενο μήνα.
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