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Aktiemarknaden i USA fortsätter falla. Foto: Richard Drew
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Den amerikanska aktiemarknaden sjönk allt djupare under onsdagen. Vid
stängning hade S&P 500 backat med 3,3 procent medan Nasdaqs
Kompositindex rasade 4,1 procent och Dow Jones föll 3,2 procent. I bräschen
för nedgången gick tekniksektorn där bland annat e-handelsjätten Amazon
rasade 6,2 procent.
Det blev en blodig onsdag på den amerikanska aktiemarknaden där tekniksektorn gick i
bräschen för nedgången. Bland de så kallade Faang-bolagen föll e-handelsjätten Amazon
med 6,2 procent medan Apple backade 4,6 procent.
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Sociala
medier-dominanten Facebook backade med 4,1 procent medan Googles
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rasade med 8,4 procent.
”Folk lämnar de högtflygande tekniknamnen just nu”, säger Larry Benedict, vd för The
Opportunistic Trader, till CNBC.
Bland övriga teknikbolag föll Twitter med 8,4 procent medan Nvidia backade 7,5 procent
och Microsoft 5,4 procent.
”Det här är mycket närmare kopplat till räntan än något specifikt inom tekniksektorn.
Räntorna stiger och de dyraste aktierna är normalt sett de som byter riktning”, säger Ari
Shrage, vd på Aliya Capital, till Financial Times.
Den amerikanska tioårsräntan stiger marginellt på onsdagen till omkring 3,23 procent.
Det största fallet bland S&P 500 bolagen stod juvelerarfirman Tiffanys för. Aktien rasade
10,2 procent i spåren av att de franska lyxbjässarna Kering och LVMH slaktats på
Parisbörsen under onsdagen, vilket Di tidigare rapporterat om.
Även modebolaget Ralph Lauren fick på pälsen och aktien dök med 8,4 procent medan
sportmodekedjan Nike föll 6,8 procent.
Den anrika varuhuskedjan Sears rasade 16,8 procent, efter att ha varit ner drygt 30
procent i den inledande handel, i spåren av att The Wall Street Journal rapporterat att
bolaget förbereder sig på att ansöka om rekonstruktion.
Det så kallade skräckindexet Vix steg med nästan 34 procent till indexnivån 21,3. Det är
första gången sedan april som Vix-index klättrat över 20.
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