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Απώλειεςσημειώνουν τα futures δεικτών και μετοχών της Wall Street μετά το αρνητικό κλείσιμο
των δεικτών χθες, με τους επενδυτές να περιμένουν τα τελευταία στοιχεία για την καταναλωτική
εμπιστοσύνη μετά τις απογοητευτικές μακροοικονομικές ανακοινώσεις των προηγούμενων
ημερών.
Τα futures του βιομηχανικού Dow Jones χάνουν 30 μονάδες, ενώ τα futures του S&P 500
υποχωρούν 4,4 μονάδες. Τα futures του Nasdaq χάνουν 6,25 μονάδες.
Ο βιομηχανικός Dow και ο S&P 500 οδεύουν για εβδομαδιαίες απώλειες καθώς η διάθεση
αποκόμισης κερδών μετά τα πρόσφατα υψηλά, η εντεινόμενη ένταση στη Μέση Ανατολή και
κάποια απογοητευτικά μακροοικονομικά στοιχεία επιβάρυναν το επενδυτικό κλίμα.
Οι επενδυτές θα περιμένουν σήμερα τα στοιχεία για την πορεία της καταναλωτικής εμπιστοσύνης.
Την Τετάρτη, τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν για το ΑΕΠ απογοήτευσαν τους επενδυτές
δείχνοντας συρρίκνωση της οικονομίας κατά 2,9%, ενώ τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν χθες για
την προσωπική κατανάλωση δεν κατάφεραν να επιβεβαιώσουν τις εκτιμήσεις των αναλυτών.
Οι αναλυτές περιμένουν οι δείκτης του University of Michigan για την καταναλωτική εμπιστοσύνη
να διαμορφωθεί στις 81,9 μονάδες τον Ιούνιου από την αρχική εκτίμηση που τον τοποθετούσε στις
81,2 μονάδες.
Στις επιχειρηματικές εξελίξεις η μετοχή της Nike Inc. σημειώνει άλμα 3% μετά την ανακοίνωση των
τελευταίων οικονομικών αποτελεσμάτων της εταιρείας.
Ειδικότερα, η Nike Inc. ανακοίνωσε ότι τα κέρδη του δ΄ τριμήνου χρήσης αυξήθηκαν 5,4%, στα
698 εκατ. δολ. από 662 εκατ. δολ. πριν από ένα χρόνο. Τα κέρδη από τις συνεχιζόμενες
δραστηριότητες ανήλθαν σε 78 cents ανά μετοχή από 76 cents.
Οι αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση της Thomson Reuters ανέμεναν κέρδη ανά μετοχή
στα 75 cents. Τα έσοδα αυξήθηκαν 11% στα 7,43 δισ. δολ.
Στον αντίποδα, η DuPont Co. χάνει 2,9% μετά την υποβάθμιση από τον κολοσσό των χημικών
των προβλέψεων του για το δεύτερο τρίμηνο και το έτος χρήσης.
Ειδικότερα, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι τα κέρδη για το τρίμηνο θα είναι χαμηλότερα των 1,28 δολ.
ανά μετοχή που ανακοινώθηκε στο προηγούμενο έτος. Ως αποτέλεσμα, υποβάθμισε τις εκτιμήσεις

για τη χρήση στα 4-4,10 δολάρια ανά μετοχή έναντι των προηγουμένων εκτιμήσεων για 4,20-4,45
δολαρίων. Οι μετοχές υποχώρησε περίπου 2% στις μετασυνεδριακές συναλλαγές.
Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι το αναθεωρημένο outlook αποτυπώνει τις χαμηλότερες του
αναμενόμενου πωλήσεις σπόρων σιταριού και ζιζανιοκτόνων, καθώς και τις υψηλότερες από ό,τι
αναμενόταν απομειώσεις αποθεμάτων σπόρων.
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