"Υποτονικά" κέρδη στην Wall
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Μικρήάνοδο κατέγραψαν οι δείκτες της Wall Street, με τους επενδυτές να αφομοιώνουν τα
αποτελέσματα κολοσσιαίων εταιρειών όπως η Boeing Co και η Caterpillar.
Ειδικότερα, ο Dow Jones σημείωσε άνοδο 45 μονάδων ή 0,2% στις 26.833 μονάδες, ενώ ο S&P
500 έκλεισε στο +0,3% και τις 3.004 μονάδες. Με τα σημερινά κέρδη, ο S&P 500 απέχει λιγότερο
από 1% από το υψηλό που πέτυχε τον Ιούλιο. Ο τεχνολογικός Nasdaq πρόσθεσε 0,2% στις
8.119 μονάδες.
Οκολοσσός των βαρέων μηχανημάτων Caterpillar δεν κατάφερε να επιβεβαιώσει τις εκτιμήσεις
των αναλυτών της Wall Street για τα αποτελέσματα του γ΄ τριμήνου, ενώ την ίδια στιγμή
αναθεώρησε καθοδικά τις εκτιμήσεις του για το σύνολο του 2019. Παρολ'αυτά,
η μετοχή σημείωσε άνοδο 1,24%.
Παράλληλα, ο αεροναυπηγικός κολοσσός Boeing ανακοίνωσε κέρδη χαμηλότερα των εκτιμήσεων,
ενώ και οι παραδόσεις αεροσκαφών δεν ήταν οι αναμενόμενες, αν και τα έσοδα αποδείχθηκαν
καλύτερα των προβλέψεων. Ως αποτέλεσμα, η μετοχή κέρδισε 1,03%. Η εταιρεία ανακοίνωσε
παράλληλα ότι περιμένει το μοντέλο 737 Max -το οποίο παραμένει καθηλωμένο- να επιστρέψει σε
υπηρεσία το δ΄ τρίμηνο.
Τονκλάδο κατασκευαστών τσιπ, παρέσυραν αρνητικά οι επιφυλακτικές προβλέψεις της Texas
Instruments Inc. για την πορεία των εσόδων της τους επόμενους μήνες μετά την ανακοίνωση
προσαρμοσμένων κερδών που έχασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών.
Σεγενικές γραμμές πάντως η πορεία των αποτελεσμάτων είναι θετική. Συνολικά, από τις 98
εταιρείες του S&P 500 που έχουν ανακοινώσει μέχρι σήμερα τα αποτελέσματα τους, το 82,7%
έχουν εμφανίσει αποτελέσματα που ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών, ενώ το 12,2% έχασε
τις προβλέψεις, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει η Refinitiv.

Ταβλέμματα στο Brexit
Ηεπενδυτική προσοχή παρέμεινε παράλληλα προσηλωμένη στις προσπάθειες του Βρετανού
πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον να διασφαλίσει την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από την
Ευρωπαϊκή Ένωση στις 31 Οκτωβρίου.
Οιπροσπάθειες του Μπόρις Τζόνσον δέχτηκαν άλλο ένα καίριο πλήγμα χθες, καθώς το

βρετανικό κοινοβούλιο, αν και ενέκρινε το νομοσχέδιο του για το Brexit, απέρριψε το
χρονοδιάγραμμα για την ψήφιση του, μειώνοντας τις πιθανότητες η χώρα να βγει από την Ε.Ε.
στις 31 Οκτωβρίου με συντεταγμένο τρόπο.
Οπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Ντόναλντ Τουσκ ανακοίνωσε πάντως ότι θα προτείνει
στους ηγέτες της Ε.Ε. να δοθεί και νέα παράταση στο Ηνωμένο Βασίλειο για την έξοδο από την
Ε.Ε.
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