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Σημάδιακόπωσης δείχνουν οι δείκτες της Wall Street μετά τα διαδοχικά ρεκόρ των προηγούμενων
συνεδριάσεων και ενώ η αβεβαιότητα για την πρόοδο στις σινοαμερικανικές εμπορικές συνομιλίες
επιβαρύνει σήμερα το κλίμα.
Ανκαι οι δείκτες ξεκίνησαν με θετικό πρόσημο τις συναλλαγές, σκαρφαλώνοντας σε νέα επίπεδαρεκόρ, έχασαν γρήγορα τα κέρδη τους και αυτή την ώρα κινούνται με μικτά πρόσημα.
Ηαμερικανική αγορά κατέγραψε τις προηγούμενες ημέρες ένα εντυπωσιακό ράλι σε κλίμα
αισιοδοξίας ότι ΗΠΑ και Κίνα πλησιάζουν στην ολοκλήρωση της πρώτης φάσης της συμφωνίας
για το εμπόριο. Και οι τρεις δείκτες έκλεισαν χθες σε νέα ιστορικά υψηλά, με τον βιομηχανικό Dow
να σημειώνει το 12ο ρεκόρ του για το 2019 και τον ευρύτερο S&P 500 το 23ο. Την ίδια στιγμή, ο
τεχνολογικός Nasdaq κατέγραψε το 17ο ιστορικό του υψηλό για το 2019.
Τανέα ρεκόρ ήρθαν παρά τις αμφιβολίες που εκφράζονται τελευταία για την ικανότητα των δύο
πλευρών να καταλήξουν σε μια ολοκληρωμένη συμφωνία για το εμπόριο.
ΟΑμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε νέες απειλές κατά της Κίνας εάν δεν
προχωρήσει σύντομα σε μια εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ.
Σεδηλώσεις του από το Λευκό Οίκο ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε πως "εάν δεν γίνει η
συμφωνία με την Κίνα, θα αυξήσω ακόμα περισσότερο τους δασμούς".
Οιδύο πλευρές προσπαθούν να ολοκληρώσουν την πρώτη φάση της εμπορικής συμφωνίας πριν
τις 15 Δεκεμβρίου όταν θα μπουν σε ισχύ νέοι δασμοί 15% σε καταναλωτικά αγαθά από την Κίνα.
Αυτό αναμένεται να εκτροχιάσει ολοκληρωτικά την διαδικασία, οδηγώντας σε περαιτέρω
κλιμάκωση του εμπορικού πολέμου.
Δείκτες – Στατιστικά
Οβιομηχανικός δείκτης Dow Jones χάνει 102,16 μονάδες (-0,36%) στις 27.935,61 μονάδες. Ο
δείκτης Nasdaq κερδίζει 29,32 μονάδες (0,34%) στις 8.579,20 μονάδες, ενώ ο S&P 500 υποχωρεί
οριακά στις 3.121,92 μονάδες.

Απότις 30 μετοχές που απαρτίζουν τον δείκτη Dow Jones 15 κινούνται με θετικό πρόσημο και 15
με αρνητικό. Εξ΄ αυτών τα μεγαλύτερα ποσοστιαία κέρδη σημειώνει η Visa με κέρδη 2,84 δολ. ή
1,58% στα 182,50 δολ. και ακολουθούν η Travelers στα 135,46 δολ. με κέρδη 0,87% και η Pfizer
με άνοδο 0,83% στα 37,53 δολ.
Οιμετοχές με τις μεγαλύτερες απώλειες σήμερα είναι η Home Depot (-5,16%), η Dow (-1,97%) και
η Chevron (-1,47%).
Ηκατρακύλα της Home Depot ακολουθεί την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του γ΄ τριμήνου
χρήσης που έχασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών και την καθοδική αναθεώρηση των εκτιμήσεων
της εταιρείας για τις πωλήσεις στο σύνολο του έτους.
Σευποβάθμιση των προβλέψεων της για το σύνολο του έτους προχώρησε και η Kohl’s Corp με
αποτέλεσμα ο τίτλος της εταιρείας να σημειώνει βουτιά 17%.
Απότην πλευρά της η Medtronic PLC αναθεώρησε ανοδικά τις εκτιμήσεις της μετά την ανακοίνωση
κερδών που ξεπέρασαν τις προβλέψεις των αναλυτών για το β΄ τρίμηνο χρήσης.
Ημετοχή της Boeing κερδίζει 0.5% μετά την επιτυχία των 50 παραγγελιών αεροσκαφών τύπου 737
Max που πέτυχε στο Dubai Air Show. Μία παραγγελία 20 αεροσκαφών έγινε από μη
κατονομαζόμενο αγοραστή, ενώ εταιρεία με έδρα το Καζακστάν παρήγγειλε άλλα 30 αεροσκάφη
του αμφιλεγόμενου μοντέλου, που έχει εμπλακεί σε αεροπορικά δυστυχήματα λόγω δομικής
δυσλειτουργίας.
Σταμάκρο της ημέρας, οι ενάρξεις νέων κατοικιών αυξήθηκαν τον Οκτώβριο ενώ και οι οικοδομικές
άδεις σκαρφάλωσαν σε υψηλό 12 ετών. Ειδικότερα, οι ενάρξεις κατοικιών αυξήθηκαν κατά 3,8%
στο εποχιακά προσαρμοσμένο ετήσιο μέγεθος των 1,314 εκατ. τον προηγούμενο μήνα, ενώ οι
οικοδομικές άδειες σημείωσαν άλμα 5% στις 1,461 εκατ. που αποτελεί το υψηλότερο μέγεθος από
το Μάιο του 2007.
Διαβάστε το άρθρο στο Capital.gr

