Μικρά κέρδη στη Wall Street με
στήριξη από τις δηλώσεις Τραμπ Σι για το εμπόριο
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Μικρέςμεταβολές καταγράφουν οι δείκτες της Wall Street στην τελευταία συνεδρίαση της
εβδομάδας, σε μια προσπάθεια να σπάσουν το τριήμερο πτωτικό σερί που έχει προηγηθεί, με
τους επενδυτές να εστιάζουν και πάλι στις σινοαμερικανικές διαπραγματεύσεις για το εμπόριο.
Ειδικότερα, ο Dow Jones ενισχύεται κατά 89 μονάδες ή 0,32%, στις 27.855,23 μονάδες, ο
ευρύτερος S&P 500 κερδίζει 0,18% στις 3.109,20 μονάδες, ενώ ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq,
έχοντας "βαρίδι" την Tesla, κινείται 0,10% υψηλότερα στις 8.54,75 μονάδες.
Σημειώνεταιότι στη χθεσινή συνεδρίαση οι δείκτες έκλεισαν με απώλειες για τρίτη διαδοχική ημέρα
εν μέσω της έντασης που πυροδότησαν στις σχέσεις ΗΠΑ - Κίνας, μέσα στην εβδομάδα, τα
ψηφίσματα στο αμερικανικό Κογκρέσο υπέρ των διαδηλωτών στο Χονγκ Κονγκ τα οποία το Πεκίνο
καταδίκασε κατηγορώντας τις ΗΠΑ ότι παρεμβαίνει στις εσωτερικές υποθέσεις της Κίνας.
Πρόκειται για το μεγαλύτερο πτωτικό σερί του Dow Jones από τις 5 Αυγούστου, αλλά και για τον
S&P 500 από τις 24 Σεπτεμβρίου.
Ωστόσο, το κλίμα στην αγορά σήμερα είναι λίγο διαφορετικό, με τους επενδυτές να εστιάζουν στις
δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, ότι η συμφωνία "πρώτης φάσης" με την
Κίνα μπορεί να βρίσκεται πολύ κοντά. Μιλώντας στην αγαπημένη του τηλεοπτική εκπομπή "Fox
and Friends”, ο Τραμπ τόνισε ότι "υπάρχει μια πολύ μεγάλη πιθανότητα να προχωρήσουμε σε
συμφωνία".
Τοσχόλιο του Αμερικανού προέδρου έρχεται μετά τις δηλώσεις που έκανε ο Κινέζος πρόεδρος, Σι
Τζινπίνγκ κατά τη διάρκεια ενός forum στο Πεκίνο, όπου δήλωσε ότι η Κίνα είναι διατεθειμένη να
εργαστεί για την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης της εμπορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ. Ο
πρόεδρος της δεύτερης μεγαλύτερης οικονομίας του κόσμου επισήμανε ότι το Πεκίνο θέλει να
αποφύγει έναν άμεσο εμπορικό πόλεμο, αλλά δεν θα ήθελε να φανεί ότι υποχωρεί στις πιέσεις της
Ουάσιγκτον. "Εάν χρειαστεί, θα απαντήσουμε, αλλά εργαζόμαστε με στόχο να αποφύγουμε έναν
εμπορικό πόλεμο”, δήλωσε ο Σι.

ΟΚινέζος πρόεδρος ξεκαθάρισε ωστόσο ότι το Πεκίνο θέλει μια συμφωνία που θα κινείται "στο
πλαίσιο του αμοιβαίου σεβασμού και της ισότητας".
Σχόλιοπου δεν άφησε αναπάντητο ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος μιλώντας στο Fox σημείωσε:
"Δεν μου άρεσε η λέξη ΄ισότητα", προσθέτοντας ότι "δεν μπορεί να είναι μια ισότιμη συμφωνία". Ο
Τραμπ μάλιστα θόλωσε ακόμη περισσότερο τα νερά στη συνέχεια, λέγοντας ότι δεν βιάζεται να
ολοκληρώσει τη συμφωνία, επισημαίνοντας ότι οι ΗΠΑ έχουν όφελος από τους δασμούς στα
κινεζικά προϊόντα.
Σταμάκρο της ημέρας, ανακοινώθηκε βελτίωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας στις ΗΠΑ τον
Νοέμβριο, καθώς τόσο ο κλάδος των υπηρεσιών όσο και η μεταποίηση βελτιώθηκαν, σύμφωνα με
την αρχική μέτρηση της έρευνας που διεξάγει η Markit, γεγονός που προσφέρει πρόσθετες
στηρίξεις στο αγοραστικό ενδιαφέρον.
Ειδικότερα, ο σύνθετος δείκτης PMI που συνδυάζει μεταποίηση και υπηρεσίες ενισχύθηκε τον
Νοέμβριο σε υψηλό τεσσάρων μηνών στις 51,9 μονάδες από 50,9 μονάδες τον Οκτώβριο.
Ομεταποιητικός δείκτης PMI στο μεταξύ, σκαρφάλωσε σε υψηλό επτά μηνών στις 52,2 μονάδες
από 51,3 μονάδες τον Οκτώβριο, ενώ ο δείκτης PMI για τις υπηρεσίες διαμορφώθηκε σε υψηλό
τεσσάρων μηνών στις 51,6 μονάδες από 50,6 μονάδες τον προηγούμενο μήνα.
"Ηκαλοδεχούμενη ανάκαμψη του δείκτη στην αρχική μέτρηση ενισχύει τα στοιχεία ότι το χειρότερο
από την πρόσφατη επιβράδυνση της οικονομία ενδεχομένως να είναι πίσω μας", σχολίασε ο Chris
Williamson, επικεφαλής οικονομολόγος της Markit.
Εντω μεταξύ, βελτίωση εμφάνισε και ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης για τον Νοέμβριο,
στις ΗΠΑ. Συγκεκριμένα, Ο δείκτης του University of Michigan, διαμορφώθηκε στις 96,8 μονάδες,
βελτιωμένος σε σχέση με τις 95,7 μονάδες της προκαταρκτικής μέτρησης στις αρχές του μήνα,
αλλά και τις 95,5 μονάδες του Οκτωβρίου.
Οιμέσες εκτιμήσεις των αναλυτών σε δημοσκόπηση του Dow Jones τοποθετούσαν τον δείκτη
χαμηλότερα, στις 94,9 μονάδες.
Όπωςανακοίνωσε το University of Michigan, ο δείκτης για τις τρέχουσες συνθήκες, διαμορφώθηκε
στις 111,6 μονάδες, από τις 110,9 που είχε εκτιμηθεί στις αρχές του μήνα, αλλά παραμένει
χαμηλότερα από τον Οκτώβριο, όταν ο δείκτης ήταν στις 113,2 μονάδες.

Τοταμπλό
Στοεπιχειρηματικό ταμπλό, κέρδη καταγράφει ο τίτλος της Nordstrom, καθώς η εταιρεία
ανακοίνωσε κέρδη τρίτου τριμήνου καλύτερα των προσδοκιών της αγοράς.
Αντίθετα, απώλειες της τάξης του 5,5% σημειώνει η μετοχή της Tesla, στον απόηχο της
παρουσίασης του νέου πολυαναμενόμενου ηλεκτρικού φορτηγού της εταιρείας, με τιμή που ξεκινά
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