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Ήπιαανοδικά κινούνται οι δείκτες του αμερικανικού χρηματιστηρίου κοντά στα προηγούμενα
ιστορικά υψηλά τους μετά την απόφαση της Fed να αυξήσει τα επιτόκια και να κηρύξει το τέλος της
διευκολυντικής νομισματικής πολιτικής.
Ειδικότερα, ο βιομηχανικός Dow Jones ενισχύεται κατά 0,15% ή 49 μονάδες, ο ευρύτερος S&P
σημειώνει κέρδη της τάξης του 0,25% ή 8 μονάδων και ο τεχνολογικός Nasdaq ενισχύεται κατά
0,5% ή 39 μονάδες.
Σημειώνεταιότι ο Dow Jones είναι περίπου 1% χαμηλότερα από το ρεκόρ που σημείωσε στις 21
Σεπτεμβρίου, ενώ ο S&P 500 λιγότερο από 1% από το υψηλό που σημείωσε στις 20 Σεπτεμβρίου.
Ο Nasdaq απέχει περίπου 1,3% από το δικό του ρεκόρ που σημείωσε στις 20 Αυγούστου.
Κατά25 ποσοστιαίες μονάδες αύξησε το βασικό της επιτόκιο η Federal Reserve επιβεβαιώνοντας
τις προσδοκίες της αγοράς. Παράλληλα, η ομοσπονδιακή τράπεζα των ΗΠΑ αναβάθμισε τις
εκτιμήσεις της για την οικονομική ανάπτυξη φέτος και το 2019 παρέχοντας έναν οδικό χάρτη για
την πορεία της νομισματικής πολιτικής μέχρι το 2021.
Μετάτην σημερινή αύξηση το επιτόκιο της Fed κινείται στο εύρος του 2-2,25%, ήτοι σε επίπεδα
που έχει να βρεθεί από τον Απρίλιο του 2008. Πρόκειται για την όγδοη αύξηση του κόστους
χρήματος από την Federa Reserve από τότε που ξεκίνησε η κανονικοποίηση της νομισματικής
πολιτικής τον Δεκέμβριο του 2015.
Παράλληλαμε την αύξηση του επιτοκίου, η επιτροπή νομισματικής πολιτικής της Fed διατήρησε
την πρόβλεψή της για μια επιπλέον αύξηση μέχρι το τέλος του έτους και άλλες τρεις αυξήσεις το
2019.
Ηένταση στις εμπορικές σχέσεις των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του πλανήτη έχει ξεκάθαρα
κλιμακωθεί το τελευταίο διάστημα, με ορισμένους αναλυτές να επισημαίνουν το ενδεχόμενο η
κεντρική τράπεζα να αναστείλει την αύξηση του Δεκεμβρίου επικαλούμενη την αυξημένη
αβεβαιότητα.

Απότο "μέτωπο" των αποτελεσμάτων η εταιρεία αθλητικών ειδών Nike, η οποία διαπραγματεύεται
στον Dow Jones ανακοίνωσε κέρδη που ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών για το τελευταίο
τρίμηνο, ωστόσο κατέγραψε και αύξηση των δαπανών.
Ειδικότερα, η Nike ανακοίνωσε κέρδη 1,1 δισ. δολ. ή 67 cents ανά μετοχή από 950 εκατ. δολ. ή 57
cents ανά μετοχή την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Τα έσοδα αυξήθηκαν 10% στα 9,9 δισ. δολ.
ενώ οι δαπάνες αυξήθηκαν 7% στα 3,1 δισ. δολ.
Σημειώνεταιότι οι μέσες εκτιμήσεις των αναλυτών σε δημοσκόπηση της FactSet τοποθετούσαν τα
κέρδη της Nike στα 62 cents ανά μετοχή με πωλήσεις 9,9 δισ. δολ.
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