ΗΠΑ: Αύξηση 0,4% στις τιμές
παραγωγού τον Οκτώβριο
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Αυξήθηκαντον Οκτώβριο οι τιμές παραγωγού στις ΗΠΑ, επιστρέφοντας σε ανοδικό έδαφος μετά
τη μείωση του Σεπτεμβρίου, όπως έδειξαν τα στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα το αμερικανικό
υπουργείο Εργασίας.
Ειδικότερα, ο δείκτης τιμών παραγωγού αυξήθηκε κατά 0,4% τον Οκτώβριο από τον Σεπτέμβριο,
μετά από μείωση 0,3% τον προηγούμενο μήνα. Σημειώνεται ότι οι μέσες εκτιμήσεις των αναλυτών
σε δημοσκόπηση της Wall Street Journal έκαναν λόγο για αύξηση των τιμών κατά 0,3% από τον
Σεπτέμβριο.
Αυτήείναι η μεγαλύτερη άνοδος των τελευταίων έξι μηνών. Χωρίς να περιλαμβάνονται τα τρόφιμα
και η ενέργεια, ο δομικός δείκτης τιμών παραγωγού σημείωσε άνοδο 0,3% τον Οκτώβριο από τον
προηγούμενο μήνα, μετά από μείωση 0,3%.
Σεσύγκριση με τον Οκτώβριο του 2018, ο δείκτης τιμών παραγωγού αυξήθηκε κατά 1,1% που
αποτελεί χαμηλό τριών ετών, ενώ ο δομικός δείκτης ενισχύθηκε 1,6%.

Συγκρατημένοςο πληθωρισμός
Οιπληθωριστικές πιέσεις στις ΗΠΑ παραμένουν συγκρατημένες τους τελευταίους μήνες, κάτι που
δίνει σημαντικά περιθώρια στην κεντρική τράπεζα της χώρας να κρατά διευκολυντική στάση στη
νομισματική πολιτική που εφαρμόζει.
Υπενθυμίζεταιότι τα κυβερνητικά στοιχεία που ανακοινώθηκαν νωρίτερα αυτή την εβδομάδα
έδειξαν ότι ο δείκτης τιμών καταναλωτή αυξήθηκε κατά 0,4% τον Οκτώβριο από τον προηγούμενο
μήνα. Παράλληλα, οι δομικές τιμές, που δεν περιλαμβάνουν τα τρόφιμα και την ενέργεια,
σημείωσαν άνοδο 0,2%.

ΗFed
Τοχαμηλό επίπεδο του πληθωρισμού έχει επιτρέψει στην Federal Reserve να μειώσει τα επιτόκια
της τρεις φορές φέτος, κατά 25 μονάδες βάσης την κάθε φορά, σε μια προσπάθεια να στηρίξει την
αμερικανική οικονομία.

Σεομιλία του χθες στην Κοινή Επιτροπή Οικονομικών της Γερουσίας, ο επικεφαλής της Federal
Reserve Τζερόμ Πάουελ επισήμανε ότι η κεντρική τράπεζα θα πρέπει να διαπιστώσει κάποια
σημαντική μεταβολή στις οικονομικές συνθήκες για να προχωρήσει σε νέες προσαρμογές της
νομισματικής πολιτικής.
"Θεωρούμεότι η τρέχουσα στάση νομισματικής πολιτικής είναι πιθανό να συνεχίσει να θεωρείται
κατάλληλη υπό την προϋπόθεση ότι τα εισερχόμενα στοιχεία για την οικονομία θα
ευθυγραμμίζονται με το outlook μας για μέτρια οικονομική ανάπτυξη, ισχυρή αγορά εργασίας και
σταθερό πληθωρισμό", δήλωσε ο Πάουελ.
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