Για την τέταρτη εβδομάδα κερδών
οδεύει η Wall Street
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Κέρδησημειώνουν τα futures δεικτών και μετοχών της Wall Street βάζοντας την αγορά σε πορεία
για άλλη μία ανοδική εβδομάδα καθώς οι επενδυτές φαίνεται να προσπερνούν τις ανησυχίες για το
μέλλον της φορολογικής μεταρρύθμισης του προέδρου Donald Trump.
Ειδικότερα, τα futures του Dow Jones κερδίζουν 87 μονάδες, ενώ τα futures του S&P 500
προσθέτουν 8,25 μονάδες. Τα προσυνεδριακά κέρδη βάζουν τους δύο δείκτες σε τροχιά για την
τέταρτη διαδοχική ανοδική εβδομάδα.
Ταfutures του τεχνολογικού Nasdaq προσθέτουν 18,50 μονάδες.
Οιδείκτες έκλεισαν χθες σε αρνητικό έδαφος καθώς επανήλθαν στο προσκήνιο οι ανησυχίες για το
φορολογικό νομοσχέδιο των Ρεπουμπλικάνων που περιλαμβάνει γενναίες περικοπές φόρων για
τις επιχειρήσεις.
ΟΓερουσιαστής Marco Rubio δήλωσε ότι θα καταψηφίσει το νομοσχέδιο εκτός και εάν
περιλαμβάνει μεγαλύτερες εκπτώσεις φόρου για τα παιδιά. Αρκετοί γερουσιαστές έχουν εκφράσει
αμφιβολίες για τη φορολογική αναμόρφωση η οποία αναμένεται να τεθεί σε τελική ψηφοφορία την
επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με την Wall Street Journal.
Στοεπίκεντρο της προσοχής έρχονται παράλληλα οι ανακοινώσεις εταιρικών αποτελεσμάτων, με
την Oracle Corp. να σημειώνει βουτιά 5,2% λίγο πριν την έναρξη των συναλλαγών. Η εταιρεία
λογισμικού ανακοίνωσε χθες απογοητευτικά νούμερα για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων cloud
το β΄ τρίμηνο.
Απότην πλευρά της, η Adobe Systems Inc. σημειώνει άλμα σχεδόν 2% καθώς κατάφερε να
ξεπεράσει τις εκτιμήσεις με τα κέρδη που ανακοίνωσε χθες το βράδυ.
Καλύτερατων εκτιμήσεων ήταν και τα αποτελέσματα της Costco Wholesale Corp. με τον τίτλο της
εταιρείας να ενισχύεται 2,6% στις ηλεκτρονικές συναλλαγές.
Σταμάκρο της ημέρας, τα στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η Federal Reserve Bank of New York
έδειξαν ότι η δραστηριότητα του μεταποιητικού κλάδου στη Νέα Υόρκη επιβράδυνε ελαφρώς τον
Δεκέμβριο.

Ειδικότερα, ο μεταποιητικός δείκτης υποχώρησε στις 18,0 μονάδες από 19,4 μονάδες, σύμφωνα
με τα προκαταρκτικά στοιχεία της New York Fed.
Οιεπενδυτές θα περιμένουν λίγο πριν την έναρξη των συναλλαγών τα τελευταία στοιχεία για την
πορεία της βιομηχανικής παραγωγής.
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