Μικρά κέρδη στη Wall εν μέσω
ενός μπαράζ αποτελεσμάτων
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Σεανοδικό έδαφος κινούνται οι βασικοί δείκτες της Wall Street στις συναλλαγές της Τρίτης με τον
τεχνολογικό Nasdaq να επιστρέφει πάνω από τις 8.000 μονάδες εν μέσω ενός νέου μπαράζ
εταιρικών αποτελεσμάτων.
Οιδείκτες προσεγγίζουν τα προηγούμενο ιστορικά τους υψηλά αν και η αγορά βρίσκεται ενώπιον
ενός δύσκολου τριμήνου εταιρικών αποτελεσμάτων, με τους περισσότερους αναλυτές να εκτιμούν
ότι τα κέρδη των εταιρειών του S&P 500 θα υποχωρήσουν σε σύγκριση με την αντίστοιχη
περυσινή περίοδο. Εάν επιβεβαιωθούν, αυτή θα είναι η πρώτη υποχώρηση της κερδοφορίας των
αμερικανικών επιχειρήσεων τα τελευταία τρία χρόνια.
Τατελευταία αποτελέσματα πάντως τροφοδότησαν την αισιοδοξία των επενδυτών.
Απότον τραπεζικό κλάδο, η Bank of America Corp ανακοίνωσε αύξηση 6% στα κέρδη τριμήνου
στα 6,87 δισ. δολάρια ή 70 σεντς ανά μετοχή από 6,49 δισ. δολάρια ή 62 σεντς ανά μετοχή πριν
από ένα χρόνο. Οι αναλυτές ανέμεναν η τράπεζα θα κερδίσει 66 σεντς ανά μετοχή.
Καλύτερατων εκτιμήσεων ήταν και τα αποτελέσματα της Johnson & Johnson, όπως και τα κέρδη
κέρδη τριμήνου της UnitedHealth Group, με την εταιρεία να αυξάνει τον στόχο για τα
προσαρμοσμένα κέρδη της χρήσης.
Στοναντίποδα, τα κέρδη τριμήνου της BlackRock κατέγραψαν πτώση 3,3%, ενώ και τα έσοδα
υποχώρησαν. Τα αποτελέσματα πάντως της μεγαλύτερης εταιρείας διαχείρισης περιουσιακών
στοιχειών παγκοσμίως ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών.
Δείκτες - Στατιστικά
Οβιομηχανικός Dow Jones προσθέτει 74,59 μονάδες (0,28%) στις 26.458,00 μονάδες, ο S&P 500
κερδίζει 2,62 μονάδες (0,09%) στις 2.908,11 μονάδες, ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq κερδίζει 30,42
μονάδες (0,38%) στις 8.006,75 μονάδες.
Απότις 30 μετοχές που απαρτίζουν τον δείκτη Dow Jones 21 κινούνται με θετικό πρόσημο και 9 με
αρνητικό. Εξ΄ αυτών τα μεγαλύτερα ποσοστιαία κέρδη σημειώνει η Boeing στα 383,62 δολ. με
άνοδο 8,18 δολ. ή σε ποσοστό 2,18% και ακολουθούν η Johnson & Johnson στα 139,28 δολ. με

άνοδο 2,02% και η Intel με κέρδη 1,9% στα 57,35 δολ.
Στοναντίποδα, οι τρεις μετοχές με τη χειρότερη επίδοση σήμερα είναι η UnitedHealth Group (5,12%), η Pfizer (-2,13%) και η Walt Disney (-1,72%).
Μετάτο κλείσιμο των συναλλαγών ανακοινώνει τα αποτελέσματα της η Netflix Inc. στον απόηχο
των ανακοινώσεων των Apple και Walt Disney οι οποίες πρόσφατα παρουσίασαν τα δικά τους
σχέδια για streaming τηλεοπτικές υπηρεσίες.
Σταμάκρο της ημέρας, τα στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η Federal Reserve έδειξαν ότι η
βιομηχανική παραγωγή υποχώρησε 0,1% τον Μάρτιο, διαψεύδοντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών
για μικρή άνοδο 0,1%.
Ταστοιχεία της κεντρικής τράπεζας έδειξαν ότι η μεταποιητική παραγωγή παρέμεινε αμετάβλητη
τον Μάρτιο έχοντας υποχωρήσει τους δύο προηγούμενους μήνες.
Παράλληλα, η Εθνική Ένωση Κατασκευαστών Κατοικιών (NAHB) ανακοίνωσε ότι ο μηνιαίος
δείκτης εμπιστοσύνης για τον κλάδο σκαρφάλωσε σε υψηλό έξι μηνών τον Απρίλιο στις 63
μονάδες από 62 μονάδες τον προηγούμενο μήνα.
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