Wall Street: Νέα κορυφή
κατέκτησε ο S&P 500
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Θετικάπρόσημα διατήρησαν μέχρι τέλους οι δείκτες της Wall Street, με τον S&P 500 να κλείνει σε
επίπεδο-ρεκόρ, καθώς τα εταιρικά κέρδη συνέχισαν να εκπλήσσουν ευχάριστα τους αναλυτές και
οι επενδυτές παρέμειναν αισιόδοξοι για μια εμπορική συμφωνία ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Κίνα.
Αναλυτικότερα, ο S&P 500 ενισχύθηκε 0,56% ή 16,87 μονάδες στις 3.039,42 μονάδες,
ξεπερνώντας το ρεκόρ των 3.027,98 μονάδων που πέτυχε στις 26 Ιουλίου.
ΟDow Jones κέρδισε 132,66 μονάδες ή 0,49%, στις 27.090,72 μονάδες, ενώ ο Nasdaq σημείωσε
άνοδο 82,87 μονάδων ή 1,01%, στις 8.325,99 μονάδες.
ΟΑμερικανός Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε νωρίτερα το ρεκόρ του S&P 500 σε ανάρτησή του στο
Twitter, κάνοντας λόγο για "μια μεγάλη νίκη για τις θέσεις απασχόλησης, τις φορολογικές δηλώσεις
και, ειλικρινά, για τους πάντες".
Μετάτο ιστορικό υψηλό της 26ης Ιουλίου, οι φόβοι μιας οικονομικής ύφεσης είχε υποχρεώσει τις
μετοχές σε δριμύ selloff τον Αύγουστο. Τον μήνα αυτό, ο S&P 500 υποχώρησε 1,8%. Ο δείκτης
παρέπαιε τον Σεπτέμβριο αλλά ανέκαμψε τον Οκτώβριο. Τώρα εμφανίζεται ενισχυμένος κατά 6%
από εκείνο το χαμηλό του Αυγούστου.
Τοτελευταίο διάστημα οι μετοχές λαμβάνουν ώθηση από τα καλύτερα των εκτιμήσεων εταιρικά
μεγέθη. Από τις 206 εταιρείες του S&P 500 που έχουν ανακοινώσει αποτελέσματα, το 78% έχουν
ξεπεράσει τις εκτιμήσεις των αναλυτών, σύμφωνα με την FactSet.
ΗWalgreens Boots Alliance, η AT&T και η Spotify, είναι μεταξύ των εταιρειών που ανακοίνωσαν
σήμερα καλύτερα των εκτιμήσεων κέρδη.
Τοεπενδυτικό κλίμα τόνωσε και η βελτίωση στο μέτωπο των εμπορικών διαπραγματεύσεων ΗΠΑΚίνας. Αμερικανοί και Κινέζοι αξιωματούχοι δήλωσαν πως είναι κοντά στην οριστικοποίηση ενός
μέρους της εμπορικής συμφωνίας. Την πρόοδο στις συνομιλίες έθιξε και το κινεζικό πρακτορείο
Xinhua. Αλλά και ο Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι αναμένεται η υπογραφή ενός σημαντικού μέρους
της εμπορικής συμφωνίας με την Κίνα, πριν από το καθορισμένο χρονοδιάγραμμα, χωρίς ωστόσο,
να πει περισσότερα για τον χρόνο υπογραφής.

Οιδύο μεγαλύτερες οικονομίες του πλανήτη έχουν επιβάλει δασμούς η μία στα αγαθά της άλλης
από τις αρχές του 2018, πλήττοντας τις αγορές και επιδεινώνοντας την επιχειρηματική και
καταναλωτική εμπιστοσύνη.
Οικεντρικές τράπεζες αντέδρασαν χαλαρώνοντας τη νομισματική πολιτική. Η Federal Reserve
αναμένεται να ακολουθήσει αυτή την τάση στη διήμερη συνεδρίαση νομισματικής πολιτικής που
ξεκινά την Τρίτη. Οι προσδοκίες ότι θα μειώσει το επιτόκιό της για τρίτη φορά φέτος είναι υψηλές.

Επιχειρήσεις
Κλείσιμο σεεπίπεδο-ρεκόρ για τέταρτη διαδοχική συνεδρίαση πέτυχε η Apple,
σημειώνοντας άνοδο 1% στα 249,05 δολάρια. Ώθηση στη μετοχή έδωσε η αύξηση της τιμής
στόχου από τον αναλυτή Samik Chatterjee της JP Morgan.
Ημετοχή του τεχνολογικού κολοσσού έχει κλείσει σε επίπεδο-ρεκόρ τις επτά από τις δώδεκα
τελευταίες ημέρες συναλλαγών. Ο Chatterjee διατήρησε τη σύσταση για τη μετοχή σε "overweight"
άλλα αύξησε την τιμή στόχο στα 275 δολάρια, από 265 δολάρια προηγουμένως, λέγοντας ότι η
εμπιστοσύνη των επενδυτών σε "μια ισχυρή, πολυετή, αναπτυξιακή πορεία των κερδών, έχει
πλέον ενισχυθεί".
Ητιμή-στόχος του αναλυτή είναι 30% πάνω από το μέσο στόχο των αναλυτών για 211,08 δολάρια,
ο οποίος μάλιστα είναι 14% χαμηλότερος σε σχέση με το κλείσιμο της Παρασκευής στα 246,58
δολάρια.
Τοσημείωμα του Chatterjee έρχεται δύο ημέρες πριν την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων δ'
τριμήνου χρήσης από την Apple.
Σεαντίστοιχη κίνηση προχώρησε ο οίκος Jefferies, ο οποίος αύξησε την τιμή-στόχο για τη μετοχή
στα 285 δολάρια από 260 δολάρια, διατηρώντας σύσταση "buy".
Μεκέρδη 2,46% έκλεισε η μετοχή της Microsoft, μετά το συμβόλαιο αξίας 10 δισ. δολαρίων για
cloud computing που κέρδισε από το Πεντάγωνο, νικώντας την Amazon.
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