Μικτά πρόσημα στη Wall με το
βλέμμα στις αποδόσεις των
ομολόγων
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Βελτιώνεταιη εικόνα στη Wall Street με τους δείκτες να ανακτούν το θετικό πρόσημο μετά την
αρχική νευρικότητα καθώς οι επενδυτές συνεχίζουν να παρακολουθούν την ανοδική πορεία των
αποδόσεων των αμερικανικών ομολόγων και προσπαθούν να αξιολογήσουν τον πιθανό αντίκτυπο
στους ρυθμούς ανάπτυξης της αμερικανικής οικονομίας.
Νωρίτερασήμερα η απόδοση του 10ετούς ενισχύθηκε πάνω και από το 3,25% σκαρφαλώνοντας
στο υψηλότερο επίπεδο από τα τέλη Απριλίου του 2011, ενώ αυτή την ώρα κινείται στο 3,22%.
Σημειώνεται ότι η αγορά ομολόγων παρέμεινε χθες κλειστή για την αργία της Ημέρας του
Κολόμβου.
Οιυψηλότερες αποδόσεις ισοδυναμούν με αυξημένο κόστος δανεισμού για τις επιχειρήσεις, τα
νοικοκυριά και τους επενδυτές, ενώ ενισχύουν την ελκυστικότητα των ομολόγων έναντι των
μετοχών, όπως σημειώνουν οι αναλυτές.
Ηάνοδος των αποδόσεων ακολουθεί ένα μπαράζ ισχυρών μακροοικονομικών στοιχείων από τις
ΗΠΑ τους τελευταίους μήνες, κάτι που έχει ενισχύσει τις εκτιμήσεις ότι η Federal Reserve δεν θα
παρεκκλίνει από την πορεία των διαδοχικών αυξήσεων των αμερικανικών επιτοκίων.
Δείκτες – Στατιστικά
Οβιομηχανικός δείκτης Dow Jones χάνει 23,08 μονάδες (-0,09%) στις 26.462,47 μονάδες. Ο
δείκτης Nasdaq κερδίζει 38,89 μονάδες (0,50%) στις 7.774,21 μονάδες, ενώ ο S&P 500 προσθέτει
4,16 μονάδες (0,15%) στις 2.889,01 μονάδες.
Απότις 30 μετοχές που απαρτίζουν το δείκτη Dow Jones 14 κινούνται με θετικό πρόσημο και 16 με
αρνητικό. Εξ΄ αυτών τα μεγαλύτερα ποσοστιαία κέρδη σημειώνει η Walmart στα 96,55 δολ. με
άνοδο 1,92 δολ. ή σε ποσοστό 2,01%. Ακολουθούν η Microsoft με κέρδη 1,80% στα 112,87 δολ.
και η Apple στα 226,61 δολ. με άνοδο 1,27%.
Στοναντίποδα, οι τρεις μετοχές με τη χειρότερη επίδοση είναι η Caterpillar (-2,18%), η United
Technologies (-2,06%) και η DowDuPont (-1,73%).

Τοεπενδυτικό κλίμα επιβαρύνουν ταυτόχρονα οι πολιτικές αναταράξεις από την Ευρωζώνη εν
μέσω της κόντρας Βρυξελλών – Ρώμης για τα ελλείμματα του ιταλικού προϋπολογισμού.
Τηνίδια στιγμή η εμπορική διαμάχη των ΗΠΑ με την Κίνα συνεχίζει να αποτελεί πηγή αβεβαιότητας
για τις παγκόσμιες αγορές. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αναθεώρησε καθοδικά χθες τις
προβλέψεις του για την παγκόσμια ανάπτυξη για αυτό το έτος και το επόμενο στο 3,7% από 3,9%
προηγουμένως, επικαλούμενο την όξυνση της εμπορικής αντιπαράθεσης και τις υψηλότερες τιμές
του πετρελαίου.
Σταμάκρο της ημέρας, η National Federation of Independent Business ανακοίνωσε σήμερα ότι ο
δείκτης αισιοδοξίας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις υποχώρησε 0,9 μονάδες τον Σεπτέμβριο,
υποχωρώντας από το υψηλό 45 ετών του προηγούμενο μήνα.
Απότο μέτωπο των επιχειρήσεων η American Airlines Group Inc. αναθεώρησε ανοδικά τις
προβλέψεις της για τα έσοδα του γ΄ τριμήνου.
Απότην πλευρά της η κατασκευαστική D.R. Horton Inc. ανακοίνωσε πωλήσεις δ΄ τριμήνου που
έχασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών.
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