Περιόρισε στο τέλος τα κέρδη του
ο Dow Jones και "έχασε" τις
29.000 μονάδες
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Μεθετικό πρόσημο ολοκλήρωσε τις συναλλαγές της Τρίτης ο βιομηχανικός Dow Jones, ωστόσο
αρκετά μακριά από τα υψηλά της ημέρας που τον οδήγησαν σε νέο ενδοσυνεδριακό υψηλό πάνω
από το ψυχολογικό επίπεδο των 29.000 μονάδων.
Έναδημοσίευμα του Bloomberg ότι οι ΗΠΑ δεν σχεδιάζουν να μειώσουν άμεσα τους δασμούς που
έχουν επιβάλει σε κινεζικά προϊόντα, παρά την επίτευξη της συμφωνίας "πρώτης φάσης" με την
Κίνα, μετρίασε τον ενθουσιασμό των επενδυτών, περιορίζοντας τα κέρδη του βιομηχανικού δείκτη.
Παράλληλα, ο ευρύτερος S&P 500 και ο τεχνολογικός Nasdaq, μετά τα χθεσινά τους ρεκόρ, δεν
κατάφεραν να ακολουθήσουν σε ανοδικό έδαφος τον Dow Jones, και έκλεισαν με μικρές απώλειες.
Τοεπενδυτικό ενδιαφέρον εστίασε σήμερα στις ανακοινώσεις αποτελεσμάτων τριμήνου των
τραπεζικών κολοσσών JPMorgan Chase, Citigroup και Wells Fargo με τις οποίες άνοιξε η αυλαία
της περιόδου των αποτελεσμάτων στις ΗΠΑ.
Σημειώνεταιότι η JP Morgan υπερέβη τις προσδοκίες της αγοράς, ενώ και η Citigroup ανακοίνωσε
κέρδη και έσοδα που ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών. Αντίθετα η Wells Fargo εμφάνισε
αποτελέσματα τέταρτου τριμήνου ασθενέστερα των αναμενόμενων.
Εκτόςτου τραπεζικού κλάδου, η Delta Air Lines σημείωσε άλμα 3,3% μετά την ανακοίνωση
κερδών και εσόδων που ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών.
Δείκτες – Στατιστικά
Οβιομηχανικός δείκτης Dow Jones κέρδισε 32,62 μονάδες (0,11%) και έκλεισε στις 28.939,67
μονάδες, ενώ στα υψηλά της ημέρας σκαρφάλωσε έως τις 29.054.16 μονάδες. Ο δείκτης Nasdaq
υποχώρησε 22,60 μονάδες (-0,24%) στις 9.251,33 μονάδες, ενώ ο S&P 500 έχασε 4,98 μονάδες
(-0,15%) και έκλεισε στις 3.283,15 μονάδες.
Απότις 30 μετοχές που απαρτίζουν τον δείκτη Dow Jones 16 έκλεισαν με θετικό πρόσημο και 14
με αρνητικό. Εξ΄ αυτών τα μεγαλύτερα ποσοστιαία κέρδη σημείωσε η Pfizer στα 40,07 δολ. με
άνοδο 0,66 δολ. ή 1,67% και ακολούθησαν η JPMorgan Chase με άνοδο 1,17% στα 138,80 δολ.

και η Walgreens Boots Alliance με κέρδη 1,04% στα 54,62 δολ.
Οιμετοχές με τις μεγαλύτερες απώλειες σήμερα ήταν η Apple (-1,35%), η Exxon Mobil (-0,86%) και
η Microsoft (-0,70%).
Απότο εμπορικό μέτωπο, αίσθηση προκάλεσε δημοσίευμα του Bloomberg ότι ο Λευκός Οίκος δεν
σχεδιάζει να μειώσει τους δασμούς που έχει επιβάλει σε κινεζικά προϊόντα μέχρι να διαπιστώσει
ότι το Πεκίνο συμμορφώνεται με τους όρους της εμπορικής συμφωνίας "πρώτης φάσης".
Οιδύο πλευρές έχουν καταλήξει ότι για μια περίοδο τουλάχιστον 10 μηνών από την υπογραφή της
συμφωνίας στο Λευκό Οίκο, η αμερικανική κυβέρνηση θα αξιολογεί την πρόοδο της Κίνας και στη
συνέχεια ενδεχομένως να μειώσει τους δασμούς που έχουν επιβληθεί σε εισαγωγές αξίας $360
δισ.
Ηπερίοδος της αξιολόγησης, η οποία δεν αναμένεται να προσδιορίζεται στο κείμενο της
συμφωνίας "πρώτης φάσης", έχει στόχο να δώσει στην κυβέρνηση Τραμπ χρόνο για να
επιβεβαιώσει ότι η Κίνα έχει συμμορφωθεί με τους όρους της συμφωνίας.
Σταμάκρο της ημέρας, μικρή άνοδο κατέγραψαν οι τιμές καταναλωτή στις ΗΠΑ τον Δεκέμβριο,
σηματοδοτώντας ότι ο πληθωρισμός συνέχισε να παραμένει υποτονικός. Ειδικότερα, ο δείκτης
τιμών καταναλωτή σημείωσε άνοδο 0,2% τον Δεκέμβριο έναντι του Νοεμβρίου, χαμηλότερα από
την άνοδο 0,3% που είχε σημειώσει τον Νοέμβριο.
Οδομικός δείκτης, χωρίς τις τιμές των τροφίμων και της ενέργειας, σημείωσε άνοδο 0,1%. Οι τιμές
ενέργειας σημείωσαν άνοδο τον Δεκέμβριο βοηθώντας στη γενικότερη ώθηση του πληθωρισμού
στη διάρκεια του μήνα. Οι τιμές τροφίμων αυξήθηκαν έναντι του Νοεμβρίου.
Σεσχέση με πέρυσι, οι τιμές καταναλωτή διαμορφώθηκαν στο 2,3% τον Δεκέμβριο από το 1,9%
του Δεκεμβρίου 2018, κυρίως λόγω της απότομης αύξησης στις τιμές των καυσίμων στη διάρκεια
του έτους. Οι δομικές τιμές σε ετήσια βάση διαμορφώθηκαν στο 2,3% τον Δεκέμβριο έναντι του
προηγούμενου έτους, σημειώνοντας την τρίτη συνεχόμενη άνοδο.
Επίσης, οι μισθοί σε προσαρμογή με τον πληθωρισμό, επιβραδύνθηκαν τον Δεκέμβριο. Η
πραγματική μέση εβδομαδιαία αμοιβή μειώθηκε 0,1% από τον προηγούμενο μήνα εξαιτίας της
μείωσης στις ωριαίες πραγματικές μέσες αμοιβές.
Οδείκτης τιμών για δαπάνες προσωπικής κατανάλωσης, ο προτιμώμενος δείκτης της Fed για τον
πληθωρισμό, σημείωσε άνοδο 1,5% τον Νοέμβριο από το περασμένο έτος, υπερβαίνοντας τον
στόχο της Fed.
Παράλληλα, η National Federation of Independent Business ανακοίνωσε ότι ο δείκτης για την
αισιοδοξία των μικρών επιχειρήσεων υποχώρησε 2 μονάδες τον Δεκέμβριο στις 102,7.
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