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Σεαρνητικό έδαφος ολοκλήρωσαν τις συναλλαγές της Τρίτης οι βασικοί δείκτες της Wall Street, με
τον τεχνολογικό δείκτη Nasdaq να χάνει στο κλείσιμο το θετικό πρόσημο καθώς οι επενδυτές
παραμένουν προσηλωμένοι στις γεωπολιτικές εντάσεις στην περιοχή της Μέσης Ανατολής μετά
την εκτέλεση του Ιρανού στρατηγού Κασέμ Σουλεϊμανί την προηγούμενη εβδομάδα σε μια
επιχείρηση που είχε την προσωπική σφραγίδα του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.
Ηόξυνση της έντασης μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ αναζωπυρώνει τις ανησυχίες για τη σταθερότητα στην
ευρύτερη περιοχή, με τις δύο πλευρές να επιδίδονται τα τελευταία 24ωρα σε ένα μπαράζ απειλών
και εμπρηστικών δηλώσεων.
ΗΤεχεράνη ανακοίνωσε σήμερα ότι εξετάζει 13 "σενάρια εκδίκησης" κατά των ΗΠΑ. Μάλιστα ο
γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, Αλί Σαμχανί δήλωσε ότι
"ακόμα και το πιο αδύναμο από αυτά τα σενάρια να κερδίσει το πράσινο φως, η εφαρμογή του
μπορεί να είναι ένα εφιάλτης ιστορικών διαστάσεων για τους Αμερικανούς".
ΣτιςΗΠΑ, το Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να στείλει επιπλέον βομβαρδιστικά B-52 και
στρατιώτες στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, στον απόηχο των απειλών του προέδρου
Ντόναλντ Τραμπ ότι οι αμερικανικές δυνάμεις είναι έτοιμες να πλήξουν 52 στόχους στο Ιράν εάν η
Τεχεράνη προχωρήσει σε επιθετικές ενέργειες.
Δείκτες – Στατιστικά
Οβιομηχανικός δείκτης Dow Jones έχασε 119,70 μονάδες (-0,42%) στις 28.583,68 μονάδες. Ο
δείκτης Nasdaq υποχώρησε μόλις 2,88 μονάδες (-0,03%) στις 9.068,58 μονάδες, ενώ ο S&P 500
διολίσθησε 9,10 μονάδες (-0,28%) στις 3.237,18 μονάδες.
Απότις 30 μετοχές που απαρτίζουν τον δείκτη Dow Jones μόλις έξι έκλεισαν με θετικό πρόσημο
και 24 με αρνητικό. Εξ΄ αυτών τα μεγαλύτερα ποσοστιαία κέρδη σημείωσε η Boeing στα 337,28
δολ. με άνοδο 3,54 δολ. ή 1,04% και ακολούθησαν η Goldman Sachs με άνοδο 0,66% στα 235,49
δολ. και η Johnson & Johnson με κέρδη 0,61% στα 144,98 δολ.

Στοναντίποδα, οι μετοχές με τις μεγαλύτερες απώλειες σήμερα ήταν η Merck (-2,66%), η
JPMorgan Chase (-1,70%) και η Intel (-1,67%).
Σταμάκρο της ημέρας, τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν σήμερα έδειξαν ότι το εμπορικό έλλειμμα
των ΗΠΑ συρρικνώθηκε το Νοέμβριο για τρίτο συνεχόμενο μήνα, διολισθαίνοντας σε χαμηλό
τριών ετών.
Ειδικότερα, το έλλειμμα μειώθηκε 8,2% από τον προηγούμενο μήνα στο εποχικά προσαρμοσμένο
ποσό των 43,09 δισ. δολ. το Νοέμβριο, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία. Πρόκειται για το
χαμηλότερο εμπορικό έλλειμμα από τον Οκτώβριο του 2016 όταν είχε διαμορφωθεί σε 42 δισ. δολ.
Σημειώνεταιότι οι οικονομολόγοι έκαναν λόγο για εμπορικό έλλειμμα 43,6 δισ. δολ. το Νοέμβριο.
Παράλληλα, τα στοιχεία που ανακοίνωσε το υπουργείο Εμπορίου έδειξαν ότι οι βιομηχανικές
παραγγελίες υποχώρησαν το Νοέμβριο κυρίως λόγω της μεγάλης πτώσης στον κλάδο της
άμυνας, λίγο πριν το Κογκρέσο εγκρίνει το νέο πακέτο στρατιωτικών δαπανών.
Ειδικότερα, οι βιομηχανικές παραγγελίες υποχώρησαν 0,7% στο εποχιακά προσαρμοσμένο
μέγεθος των 493 δισ. δολ. το Νοέμβριο από τον προηγούμενο μήνα, Σημειώνεται ότι οι μέσες
εκτιμήσεις των αναλυτών σε δημοσκόπηση της Wall Street Journal έκαναν λόγο για πτώση 0,8%.
Χωρίςνα περιλαμβάνεται ο κλάδος της άμυνας, οι βιομηχανικές παραγγελίες εμφάνισαν άνοδο
0,7% το Νοέμβριο από τον Οκτώβριο, ενώ χωρίς τον κλάδο των μεταφορών ενισχύθηκαν 0,3%.
Τέλος, το Institute for Supply Management ανακοίνωσε ότι η δραστηριότητα του κλάδου των
υπηρεσιών ενισχύθηκε τον Δεκέμβριο, με τον μη μεταποιητικό δείκτη να σκαρφαλώνει στις 55
μονάδες τον Δεκέμβριο από 53,9 μονάδες τον προηγούμενο μήνα.
Τηνπροηγούμενη εβδομάδα το ISM ανακοίνωσε ότι ο μεταποιητικός δείκτης υποχώρησε στο 47,2
τον Δεκέμβριο από 48,1 τον προηγούμενο μήνα, διολισθαίνοντας στο χαμηλότερο επίπεδο από το
τέλος της τελευταίας ύφεσης της αμερικανικής οικονομίας τον Ιούνιο του 2009.
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