Τριήμερο αρνητικό σερί για Dow
Jones και S&P 500
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Οιβασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες της Wall Street υποχώρησαν την Πέμπτη, καθώς οι επενδυτές
προσπαθούν να ενσωματώσουν στις εκτιμήσεις τους το θρίλερ που εκτυλίσσεται με τις συνεχείς
αλλαγές διαθέσεων κατά τις εμπορικές διαπραγματεύσεις ΗΠΑ - Κίνας από τις δύο πλευρές.
Στοταμπλό, ο βιομηχανικός Dow Jones υποχώρησε κατά 54,80 μονάδες ή 0,20%, κλείνοντας στις
27.766,29 μονάδες, με τον ευρύτερο S&P 500 να χάνει 4,92 μονάδες ή 0,16%, στις 3.103,54, ενώ
ο τεχνολογικός Nasdaq σημείωσε απώλειες 20,52 μονάδων ή 0,24%, στις 8.506,21 μονάδες.
Dow και S&P 500 κινήθηκαν αρνητικά για τρίτη συναπτή ημέρα. Η μετοχή της Amazon ηγήθηκε
των απωλειών, με πτώση 0,6%. Εκείνες των Boeing και Procter & Gamble ήταν οι μεγάλοι χαμένοι
μεταξύ των 30 μετοχών του Dow, καθώς και οι δύο υποχώρησαν περί το 1%.
Γιατον Dow, πρόκειται για το μακρύτερο πτωτικό σερί του από τον Αύγουστο, ενώ για τον S&P
500 από τον Σεπτέμβριο.
"ΟιΗΠΑ και η Κίνα δεν γνωρίζουν τι θέλουν να κάνουν στο ζήτημα των διαπραγματεύσεων",
δήλωσε ο Randy Frederick, αντιπρόεδρος trading και παραγώγων στην Charles Schwab στο
CNBC. "Κάθε μέρα προκύπτει και κάτι διαφορετικό. Τη μια μέρα βρίσκονται κοντά σε συμφωνία
και την επόμενη απομακρύνονται. Όσο υπάρχουν αυτές οι αντικρουόμενες φήμες, πώς θα ξέρουν
οι αγορές πώς να κινηθούν; Υπάρχει σύγχυση", συμπλήρωσε.
Οιελπίδες για μια συμφωνία μεταξύ των δύο χωρών ενισχύθηκαν όταν, σύμφωνα με αναφορές της
Wall Street Journal, ο αντιπρόεδρος της κινεζικής κυβέρνησης και επικεφαλής των
διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ για το εμπόριο, Λιού Χε, κάλεσε (πιθανότατα στα τέλη της
περασμένης εβδομάδας) τον ύπατο εκπρόσωπο των ΗΠΑ για ζητήματα Εμπορίου Robert
Lighthizer και τον υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ Steven Mnuchin στο Πεκίνο για περαιτέρω
διαπραγματεύσεις εκ του σύνεγγυς.
Δενέχει γίνει γνωστό εάν οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ έκαναν δεκτή την πρόσκληση του Λιου,
ωστόσο η WSJ αναφέρει ότι οι Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν διάθεση συνάντησης με Κινέζους
ομολόγους τους.
ΗSouth China Morning Post, από την πλευρά της, επικαλούμενη αξιωματούχο της κυβέρνησης

Τραμπ, σημείωσε ότι οι δύο χώρες βρίσκονται "ένα βήμα" πριν από μια συμφωνία.
Ηέγκριση νομοθεσίας από το αμερικανικό Κογκρέσο σχετικά με το Χονγκ Κονγκ απείλησε εξάλλου
να εκτροχιάσει τις εμπορικές διαπραγματεύσεις. Την Τετάρτη, η Βουλή των Αντιπροσώπων των
ΗΠΑ ενέκρινε νομοσχέδιο με στόχο την υποστήριξη των διαδηλωτών στην αυτόνομη κινεζική
επαρχία - πόλη. Το Πεκίνο κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι αναμειγνύονται στις εσωτερικές του υποθέσεις.
Πάντως, ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Marco Rubio ανέφερε ότι, εξ όσων αντιλαμβάνεται και
ακούει, ο πρόεδρος Τραμπ θα υπογράψει το νομοσχέδιο και δεν θα ασκήσει βέτο.
Σταεπιχειρηματικά νέα, η Charles Schwab φέρεται να βρίσκεται σε συζητήσεις για την εξαγορά της
TD Ameritrade. Η είδηση έστειλε την μετοχή της TD Ameritrade σε άλμα άνω του 17%, ενώ και η
μετοχή της Schwab σημείωσε επίσης άνοδο της τάξης του 8%. Μια συμφωνία μεταξύ τους θα
δημιουργούσε έναν κολοσσό με assets περί τα 5 τρισ. δολ.

Σταμάκρο
Η δραστηριότητα του μεταποιητικού κλάδου σε Πενσυλβάνια, Ντέλαγουερ και Νιου Τζέρσεϊ
ενισχύθηκε τον Νοέμβριο, σύμφωνα με έρευνα της Federal Reserve Bank of
Philadelphia. Ειδικότερα, τα ο μεταποιητικός δείκτης της Philadelphia Fed σκαρφάλωσε στις 10,4
μονάδες το Νοέμβριο από 5,6 μονάδες τον Οκτώβριο. Σημειώνεται ότι μετρήσεις πάνω από το
μηδέν δείχνουν ότι οι επιχειρηματικές συνθήκες βελτιώνονται.
Όσον αφορά την απασχόληση, ο αριθμός των Αμερικανών που αιτήθηκαν για πρώτη φορά
χορήγηση επιδόματος ανεργίας διατηρήθηκε σταθερός σε υψηλό πενταμήνου την προηγούμενη
εβδομάδα.
Οιαιτήσεις, εξάλλου, για παροχή επιδόματος ανεργίας παρέμειναν αμετάβλητες στα 227.000 στη
διάρκεια της εβδομάδας μέχρι τις 16 Νοεμβρίου, ενώ οι οικονομολόγοι ανέμεναν τις αιτήσεις στις
217.000.
Οιαιτήσεις παραμένουν σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, αλλά έχουν κινηθεί προς τα πάνω τις
τελευταίες εβδομάδες.
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