Wall Street: Απώλειες έφερε η
αμφιβολία για μια εμπορική
συμφωνία ΗΠΑ-Κίνας
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Σεαρνητικό έδαφος, ανακάμπτοντας ωστόσο από τα χαμηλά ημέρας, ολοκλήρωσαν τις
συναλλαγές οι δείκτες της Wall Street μετά από δημοσίευμα, σύμφωνα με το οποίο η πρώτη φάση
της εμπορικής συμφωνίας ΗΠΑ-Κίνας είναι πιθανό να μην ολοκληρωθεί φέτος.
ΟDow Jones υποχώρησε κατά 112 μονάδες ή κατά 0,4% στις 27.821 μονάδες, ενώ ο S&P 500
έχασε 11,73 μονάδες ή 0,38% στις 3.108 μονάδες. Ο Nasdaq υποχώρησε κατά 43,9 μονάδες ή
0,51% στις 8.526 μονάδες.

Τιεπηρέασε τις αγορές
Ηολοκλήρωση της πρώτης φάσης της εμπορικής συμφωνίας ΗΠΑ-Κίνας θα μπορούσε να
μετατεθεί για το επόμενο έτος, μετέδωσε το Reuters, καθώς το Πεκίνο πιέζει για πιο εκτεταμένη
αντιστροφή των δασμών που έχουν επιβληθεί και η κυβέρνηση Τραμπ έχει αυξήσει τις δικές της
απαιτήσεις.
Οιεπενδυτές ήταν ήδη ανήσυχοι ότι οι εμπορικές συνομιλίες ΗΠΑ-Κίνας τείνουν να εκτροχιαστούν,
μετά και τις χθεσινές απειλές του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι εάν δεν του αρέσει η
πρώτη φάση της συμφωνίας θα προχωρήσει σε νέα αύξηση των δασμών.
"ΗΚίνα θα πρέπει να κάνει μια συμφωνία που μου αρέσει. Μας πληρώνουν δισεκατομμύρια [από
τους δασμούς], οι εφοδιαστικές τους αλυσίδες έχουν καταρρεύσει, έχουν τη χειρότερη χρονιά τα
τελευταία 57 χρόνια. Αν δεν υπάρξει συμφωνία με την Κίνα θα αυξήσω ακόμα περισσότερο τους
δασμούς", ανέφερε ο πρόεδρος Τραμπ από το Λευκό Οίκο στο περιθώριο της συνεδρίασης του
υπουργικού συμβουλίου.
Παράλληλα, το χθεσινό ψήφισμα της αμερικανικής Γερουσίας υπέρ των διαδηλωτών στο Χονγκ
Κονγκ ενέτεινε το κλίμα δυσπιστίας μεταξύ των δύο πλευρών. Το Πεκίνο καταδίκασε την απόφαση
της Γερουσίας, κατηγορώντας τις ΗΠΑ ότι παρεμβαίνουν σε εσωτερικές της υποθέσεις.
Οιtraders έχουν το νου τους και στη διαδικασία για τo ερώτημα της καθαίρεσης (impeachment) του
Τραμπ στην Ουάσιγκτον. Δεν πιστεύουν ότι οι ακροάσεις επηρεάζουν την αγορά καθώς η

καθαίρεση από τη Γερουσία θεωρείται απίθανη, ωστόσο θα μπορούσαν να έχουν αρνητική
επίδραση στην επίδοση του Τραμπ στις εκλογές του 2020.

Οικονομία
Οιαξιωματούχοι της Federal Reserve εξέφρασαν την ανησυχία ότι η αδυναμία στη μεταποίηση, το
εμπόριο και τις επιχειρηματικές επενδύσεις θα μπορούσε να απειλήσει την οικονομική επέκταση,
επιβραδύνοντας τις προσλήψεις και την καταναλωτική δαπάνη, όταν αποφάσισαν τη μείωση των
επιτοκίων τον περασμένο μήνα.
"Οικίνδυνοι στο outlook που συνδέονται με την παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη και το διεθνές
εμπόριο εξακολουθούν να θεωρούνται σημαντικοί παρά τις όποιες ενθαρρυντικές εξελίξεις στη
γεωπολιτική και το εμπόριο", αναφέρουν τα πρακτικά της συνεδρίασης της Fed που έλαβε χώρα
στις 29 και 30 Οκτωβρίου.
Τηνίδια στιγμή, οι περισσότεροι αξιωματούχοι σκέφτονταν ότι αφού προχώρησαν στην τρίτη
μείωση των επιτοκίων από τον Ιούλιο, μπορούν να μπουν σε στάση αναμονής για να διακριβωθεί
εάν η οικονομία θα χρειαστεί περισσότερα μέτρα τόνωσης τους επόμενους μήνες.

Επιχειρήσεις
Απότο μέτωπο των αποτελεσμάτων, ο κολοσσός της λιανικής Target Corp. ανακοίνωσε σήμερα
κέρδη και πωλήσεις για το γ΄ τρίμηνο χρήσης που ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών, ενώ
την ίδια στιγμή αναθεώρησε και τις προβλέψεις του.
Αύξησηκερδών κατέγραψε και η Lowe’s, με την εταιρεία να ανακοινώνει ταυτόχρονα ότι κλείνει 34
καταστήματα στον Καναδά.
Τέλος, η φαρμακευτική Eli Lilly & Co. ανακοίνωσε ότι θα δημιουργήσει 100 νέες θέσεις εργασίας
στην Ινδιανάπολη καθώς επενδύει 400 εκατ. δολ. σε εγκαταστάσεις στο Lilly Technology Center.
Οιεπενδυτές περιμένουν την ανακοίνωση των πρακτικών από την τελευταία συνεδρίαση της
Federal Reserve για νέα στοιχεία όσον αφορά την πορεία της νομισματικής πολιτικής τους
επόμενους μήνες.
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