Wall Street: Απομακρύνονται από
τα υψηλά ημέρας οι δείκτες μετά
τις υπογραφές ΗΠΑ-Κίνας
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Ανοδικά, αλλά έχοντας απομακρυνθεί από τα υψηλά ημέρας, κινούνται οι δείκτες του αμερικανικού
χρηματιστηρίου, μετά την υπογραφή της πολυαναμενόμενης πρώτης φάσης της εμπορικής
συμφωνίας των ΗΠΑ με την Κίνα.
Ησυμφωνία προβλέπει σειρά δεσμεύσεων από τις δύο πλευρές που έχουν στόχο να αμβλύνουν
τις ανησυχίες των ΗΠΑ ότι η κυβέρνηση και οι επιχειρήσεις της Κίνας προσπαθούν να
αποκτήσουν πρόσβαση σε αμερικανική τεχνολογία. Ειδικότερα, οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι
"κανένα συμβαλλόμενο μέρος δεν θα απαιτεί ούτε θα ασκεί πιέσεις” για μεταβίβαση τεχνολογίας
προκειμένου να επιτραπεί η ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητα ή να εξασφαλιστούν οι
απαιτούμενες εγκρίσεις των ρυθμιστικών αρχών, απαγορεύοντας παράλληλα την άσκηση πιέσεων
"επίσημα ή ανεπίσημα” σε επιχειρήσεις προκειμένου να κάνουν χρήση συγκεκριμένων
τεχνολογιών προκειμένου να λάβουν άδεια λειτουργίας.
Ειδικότερα, o Dow Jones κερδίζει 109 μονάδες στις 29.049 μονάδες.
Οευρύτερος S&P 500 σημειώνει άνοδο 5,36 μονάδων στις 3.288 μονάδες,
ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq ενισχύεται κατά 22,95 μονάδες στις 9.274 μονάδες.
Οιελπίδες ότι η επίσημη τελετή σήμερα στην Ουάσινγκτον για την υπογραφή της μερικής
συμφωνίας ΗΠΑ-Κίνας θα σηματοδοτήσει το τέλος των εμπορικών εντάσεων μετριάστηκαν μετά
τα δημοσιεύματα ότι οι ΗΠΑ δεν σχεδιάζουν να μειώσουν άμεσα τους δασμούς που έχουν
επιβάλει σε κινεζικά προϊόντα.
Σύμφωναμε δημοσίευμα του Bloomberg, ο Λευκός Οίκος σχεδιάζει να ελέγχει την πρόοδο που
κάνει το Πεκίνο στην υλοποίηση της συμφωνίας για μια περίοδο τουλάχιστον 10 μηνών από την
υπογραφή της συμφωνίας και στη συνέχεια ενδεχομένως να μειώσει τους δασμούς που έχουν
επιβληθεί σε εισαγωγές αξίας $360 δισ. από την Κίνα.
Παράλληλα, οι δύο πλευρές συνεχίζουν να έχουν μεγάλες διαφορές σε βασικά θέματα, όπως η
προσπάθεια να επιβληθούν περιορισμοί στον κινεζικό κολοσσό Huawei Technologies λόγω των
ανησυχιών των ΗΠΑ ότι αποτελεί απειλή για την εθνική ασφάλεια.

Εταιρικάμεγέθη
Απότο μέτωπο των εταιρικών αποτελεσμάτων ο τραπεζικός κολοσσός Goldman Sachs Group
ανακοίνωσε πτώση κερδών για το τελευταίο τρίμηνο, χάνοντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών. Την
ίδια στιγμή, η μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίων παγκοσμίως, η BlackRock Inc.
ανακοίνωσε ότι τα κέρδη της σημείωσαν άλμα 40% το τελευταίο τρίμηνο στα 1,3 δισ. δολ.
ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών.
Παράλληλα, η Bank of America ανακοίνωσε πτώση κερδών για το τελευταίο τρίμηνο, ωστόσο
κατάφερε να ξεπεράσει τις εκτιμήσεις της αγοράς, ενώ τα έσοδα επιβεβαίωσαν σε γενικές γραμμές
τις προβλέψεις.
Εκτόςτου χρηματοοικονομικού κλάδου, η UnitedHealth Group ανακοίνωσε καλύτερα των
εκτιμήσεων κέρδη για το τελευταίο τρίμηνο, με τα έσοδα ωστόσο να χάνουν τις προβλέψεις.

Μάκρο
Σταμάκρο της ημέρας, τα στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Εργασίας των ΗΠΑ
έδειξαν ότι οι τιμές παραγωγού σημείωσαν άνοδο 0,1% σε προσαρμοσμένη βάση τον Δεκέμβριο
του 2019 από τον προηγούμενο μήνα και 1,3% από τον Δεκέμβριο του 2018.
Παράλληλα, ο δείκτης Empire State για τον κλάδο της μεταποίησης στην περιοχή της Νέας
Υόρκης αυξήθηκε κατά 1,5 μονάδες τον Ιανουάριο στις 4,8 μονάδες, όπως ανακοίνωσε σήμερα η
New York Fed.
Οιμέσες εκτιμήσεις των αναλυτών σε δημοσκόπηση της Econoday τοποθετούσαν τον δείκτη στις
3,6 μονάδες. Μετρήσεις πάνω από το μηδέν δείχνουν βελτίωση των επιχειρηματικών συνθηκών.
Τοεπενδυτικό ενδιαφέρον αναμένεται να συγκεντρώσει αργότερα η έκθεση της Federal Reserve
για τις επιχειρηματικές συνθήκες σε περιφερειακό επίπεδο (Beige Book).
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