Ξεπερνούν την αρχική
"ψυχρολουσία" οι δείκτες
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Ήπια άνοδο καταγράφουν οι δείκτες της Wall Street, με τους επενδυτές να αφομοιώνουν τα
απογοητευτικά στοιχεία για την απόδοση της αμερικανικής οικονομίας, αλλά και για τις
παραγγελίες διαρκών αγαθών.
Το αμερικανικό υπουργείο Εμπορίου ανακοίνωσε πως η συρρίκνωση του ΑΕΠ ήταν μεγαλύτερη
των αρχικών εκτιμήσεων. Συγκεκριμένα, μειώθηκε κατά 2,9% τους πρώτους τρεις μήνες του
έτους, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη συρρίκνωση από το πρώτο τρίμηνο του 2009, οπότε είχε
υποχωρήσει 5,9%. Αξίζει να σημειωθεί οτι στις προηγούμενες εκτιμήσεις του το υπουργείο έκανε
λόγο για συρρίκνωση της αμερικανικής οικονομίας κατά 1%.
Δείκτες – Στατιστικά
Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones κερδίζει 61,26 μονάδες (0,36%) και βρίσκεται στις 16.879,39
μονάδες. Ο δείκτης Nasdaq καταγράφει άνοδο 10,36 μονάδων (0,24%) φτάνοντας τις 4.360,72
μονάδες. O S&P 500 σημειώνει άνοδο 6,30 μονάδων (0,32%) και βρίσκεται στις 1.956,28
μονάδες.
Από τις 30 μετοχές που απαρτίζουν το δείκτη Dow Jones 13 κινούνται με θετικό πρόσημο και 16
με αρνητικό. Εξ΄ αυτών τα μεγαλύτερα ποσοστιαία κέρδη καταγράφει η Merck καθώς
διαπραγματεύεται στα 59,09 δολάρια με άνοδο 1,17 δολαρίων ή σε ποσοστό 2,02%. Ακολουθούν
η Walt Disney με κέρδη 1,10% στα 83,59 και η Visa Inc στα 209,87 δολάρια με άνοδο 1,00%.
Στον αντίποδα, οι τρεις μετοχές με τη χειρότερη επίδοση σήμερα είναι η Boeing (-1,31%), η Exxon
Mobil (-0,71%) και η General Electric (-0,71%). Οι πρωταγωνιστές της ημέρας.
Στο αρνητικό κλίμα συνδράμουν και τα στοιχεία για τις παραγγελίες διαρκών αγαθών Μαΐου. Η
υποχώρηση των αμυντικών δαπανών συμπαρέσυρε καθοδικά το σύνολο των παραγγελιών για
διαρκή αγαθά από τα αμερικανικά εργοστάσια τον Μάιο, αλλά μια δεύτερη ανάγνωση των
στοιχείων δείχνει σημάδια ανάκαμψης της επιχειρηματικής δαπάνης μετά την πτώση που
σημειώθηκε λόγω του βαρύ χειμώνα.
Η ζήτηση για διαρκή αγαθά – όπως αεροπλάνα, αυτοκίνητα, ψυγεία – υποχώρησε σε εποχικά
προσαρμοσμένη βάση κατά 1% από τον Απρίλιο, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε
σήμερα το υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ. Πρόκειται για την πρώτη πτώση τους τελευταίους
τέσσερις μήνες.

Οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση της Wall Street Journal, εξέφρασαν εκτιμήσεις
ότι οι παραγγελίες θα παραμείνουν αμετάβλητες σε σχέση με τα επίπεδα του Απριλίου.
Οι επενδυτές καλούνται επίσης να αξιολογήσουν ένα φρέσκο γύρο εταιρικών αποτελεσμάτων,
συμπεριλαμβανομένων αυτών της Monsanto. Η μετοχή του κολοσσού της χημικής και αγροτικής
βιομηχανίας ενισχύεται 5,27% στον απόηχο της αναβάθμισης του outlook για το σύνολο της
χρήσης αλλά και της ανακοίνωσης ενός προγράμματος επαναγοράς μετοχών ύψους 10 δισ.
δολαρίων.
Μεγαλύτερο "άλμα" 10,12% κάνει η μετοχή της Barnes & Nobles, με το βιβλιοπωλείο να
ανακοινώνει αποτέλεσματα αλλά και το διαχωρισμό της μονάδας λιανικής από το Nook e-reader.
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