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Μικτέςτάσεις και νευρικότητα, με αλλαγές προσήμων, αποτυπώνουν οι βασικοί δείκτες της Wall
Street, παρά την ανακοίνωση ισχυρών στοιχείων για την απασχόληση στις ΗΠΑ, αλλά και παρά
την συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία των διαπραγματεύσεων στο πεδίο του εμπορίου
μεταξύ της Ουάσινγκτον και του Πεκίνου.
Στοταμπλό, ο βιομηχανικός Dow Jones κερδίζει 7,50 μονάδες ή 0,03%, με τον ευρύτερο S&P 500
να ενισχύεται ελαφρά 2,14 μονάδες ή 0,07%, ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq σημειώνει απώλειες
1,60 μονάδων ή 0,02%.
Οιαιτήσεις για νέα επιδόματα ανεργίας στις ΗΠΑ υποχώρησαν στις 203.000 την τελευταία
εβδομάδα, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εργασίας. Η πρόβλεψη των αναλυτών, σε έρευνα του
Reuters, ήταν για 215.000.
Tα στοιχεία διασκέδασαν τους φόβους που προήλθαν από την ανακοίνωση στοιχείων για την
δημιουργία θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα την Τετάρτη. Την Παρασκευή, το υπουργείο
Εργασίας αναμένεται να ανακοινώσει στοιχεία για τη δημιουργία θέσεων εργασίας τον τελευταίο
μήνα σε όλους τους κλάδους πλην του αγροτοκτηνοτροφικού.
ΗWall κινήθηκε την Τετάρτη ανοδικά, μετά το ρεπορτάζ του πρακτορείου Bloomberg, σύμφωνα με
πηγές του οποίου ΗΠΑ και Κίνα πλησιάζουν σε συμφωνία για το ποιοι δασμοί θα αρθούν, με την
επίτευξη εμπορικής συμφωνίας "Πρώτης Φάσης". Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ
ανέφερε επίσης την Τετάρτη ότι οι διαπραγματεύσεις με το Πεκίνο για ζητήματα εμπορίου
πηγαίνουν "πολύ καλά".
Κίνακαι ΗΠΑ έχουν 10 ημέρες για να φθάσουν σε συμφωνία πριν οι νέοι αμερικανικοί δασμοί σε
κινεζικά εισαγόμενα προϊόντα και αγαθά ενεργοποιηθούν.
Τασυγκεκριμένα μέτρα αφορούν κινεζικά προϊόντα συνολικής αξίας 156 δισ. δολ. σε ετήσια βάση.
Οεκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εμπορίου Gao Feng ανέφερε εξάλλου σήμερα ότι οι δύο

πλευρές παραμένουν σε στενή επικοινωνία σχετικά με το ζήτημα του εμπορίου. Δεν ανέφερε
ωστόσο περισσότερα σχετικά με το σημείο στο οποίο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις, αλλά είπε
ότι, εφ' όσον οι δύο πλευρές φτάσουν σε μια συμφωνία "Πρώτης Φάσης", οι δασμοί θα πρέπει να
μειωθούν.
Μεταξύτων 30 μετοχών του Dow Jones, 13 κινούνται με θετικό πρόσημο και 17 με αρνητικό. Των
κερδών ηγούνται εκείνες των Nike, Apple και United Technologies, ενώ των απωλειών εκείνες των
Dow Inc, 3M και Wallgreens Boots Alliance.
Σταυπόλοιπα μάκρο της ημέρας, τα στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα το αμερικανικό υπουργείο
Εμπορίου έδειξαν ότι το εμπορικό έλλειμμα των ΗΠΑ μειώθηκε κατά 7,6% τον Οκτώβριο από τον
προηγούμενο μήνα στα 47,20 δισ. δολ. Σημειώνεται ότι οι μέσες εκτιμήσεις των αναλυτών σε
δημοσκόπηση της Wall Street Journal τοποθετούσαν το έλλειμμα στα 48,5 δισ. δολ.
Τακρατικά στοιχεία έδειξαν ότι οι εισαγωγές υποχώρησαν 1,7% τον Οκτώβριο, ενώ οι εξαγωγές
σημείωσαν μικρότερη κάμψη 0,2%.
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