Ανέκτησε τις 27.000 μονάδες ο
Dow Jones με ώθηση από τα
εταιρικά αποτελέσματα
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Ανοδικάκινήθηκαν την Τρίτη οι βασικοί δείκτες της Wall Street, με τις εμπορικές ανησυχίες να
περνούν για λίγο στο περιθώριο καθώς οι επενδυτές στρέφουν την προσοχή τους στα πρώτα
αποτελέσματα τριμήνου που είδαν σήμερα το φως της δημοσιότητας.
Οβιομηχανικός Dow Jones ανέκτησε το επίπεδο των 27.000 μονάδων με άλμα άνω των 200
μονάδων καθώς η UnitedHealth Group και η JPMorgan Chase σημείωσαν ράλι στον απόηχο των
αποτελεσμάτων τους για το προηγούμενο τρίμηνο.
Οιαναλυτές εμφανίζονται πάντως επιφυλακτικοί για τα αποτελέσματα του γ΄ τριμήνου, λόγω της
αυξημένης αβεβαιότητας από το εμπορικό πόλεμο ΗΠΑ-Κίνας. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της
Factset τα κέρδη των εταιρειών του S&P 500 αναμένεται να υποχωρήσουν 4,6% το γ΄ τρίμηνο.
Αναλυτικά, από τον τραπεζικό κλάδο, η JPMorgan Chase ανακοίνωσε σήμερα αύξηση κερδών και
εσόδων, ξεπερνώντας ταυτόχρονα τις εκτιμήσεις των αναλυτών, ενώ και η Wells Fargo & Co.
εμφάνισε αύξηση εσόδων, αν και τα κέρδη του γ΄ τριμήνου υποχώρησαν περισσότερο από το
αναμενόμενο.
Αυξημέναοικονομικά μεγέθη ανακοίνωσε και η Citigroup Inc. ωστόσο η Goldman Sachs Group Inc.
εμφάνισε βουτιά 26% στα κέρδη της, χάνοντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών.
Παράλληλα, η εταιρεία υπηρεσιών υγείας UnitedHealthGroup Inc. ανακοίνωσε κέρδη και έσοδα
που ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις, ενώ αναθεώρησε ανοδικά και τις εκτιμήσεις της για το έτος. Να
ξεπεράσει τις εκτιμήσεις των αναλυτών κατάφερε και ο κολοσσός των καταναλωτικών προϊόντων
Johnson & Johnson.
Δείκτες – Στατιστικά
Οβιομηχανικός δείκτης Dow Jones κέρδισε 237,44 μονάδες (0,99%) και έκλεισε στις 27.024,80
μονάδες. Ο δείκτης Nasdaq πρόσθεσε 100,06 μονάδες (1,24%) στις 8.148,71 μονάδες, ενώ ο S&P
500 ενισχύθηκε κατά 29,53 μονάδες (1,00%) στις 2.995,68 μονάδες.
Απότις 30 μετοχές που απαρτίζουν τον δείκτη Dow Jones 25 έκλεισαν σε ανοδικό έδαφος και

μόλις πέντε σε αρνητικό. Εξ΄ αυτών τα μεγαλύτερα ποσοστιαία κέρδη σημείωσε η UnitedHealth
Group στα 238,59 δολ. με άλμα 18,00 δολ. ή σε ποσοστό 8,16% και ακολούθησαν η JPMorgan
Chase με κέρδη 3,01% στα 119,96 δολ. και η Caterpillar με άνοδο 2,06% στα 131,03 δολ.
Οιμετοχές με τις μεγαλύτερες απώλειες σήμερα είναι η Procter & Gamble (-2,37%), η Boeing (0,59%) και η McDonald's (-0,56%).
Τηνπροσοχή των επενδυτών συγκέντρωσαν σήμερα και οι τελευταίες – καθοδικά αναθεωρημένες
– προβλέψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για την παγκόσμια ανάπτυξη.
ΤοΤαμείο αναθεώρησε επί τα χείρω τις προβλέψεις του για την παγκόσμια ανάπτυξη,
επισημαίνοντας ότι οι υψηλότεροι δασμοί από τις μεγαλύτερες οικονομίες του πλανήτη έχουν
επιβαρύνει την μεταποιητική δραστηριότητα και το διεθνές εμπόριο.
Ειδικότερα, το ΔΝΤ ανακοίνωσε ότι αναμένει πλέον η παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη να
επιβραδύνει στο 3% αυτό το έτος, που αποτελεί τον χαμηλότερο ρυθμό από την παγκόσμια
χρηματοοικονομική κρίση του 2008.
Γιατο 2020 η παγκόσμια ανάπτυξη αναμένεται να βελτιωθεί ελαφρώς στο 3,4%, αν και η εκτίμηση
αυτή φαίνεται επισφαλής, προειδοποίησε η Gita Gopinath, επικεφαλής οικονομολόγος του ΔΝΤ.
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