Wall Street fecha sem direção mas com novo
recorde do Dow Jones
16 DE JUNHO DE 2017 23:38
A bolsa nova-iorquina encerrou hoje sem direção, mas com novo recorde do Dow Jones, numa
sessão dominada pela revelação das ambições do gigante do comércio eletrónico Amazon no
retalho tradicional.
Os resultados definitivos da sessão indicam que o Dow Jones Industrial Average valorizou 0,11%
(24,38 pontos), para umas inéditas 21.384,28 unidades, mas o Nasdaq perdeu 0,22% (13,74),
para as 6.151,76. O índice S&P 500 ganhou 0,03% (0,69), para os 2.433,15 pontos.
"A história do dia foi a compra da Whole Foods pela Amazon, o que colocou pressão no resto
do setor", comentou Sam Stovall, da casa de análises bolsista CFRA.
O interesse da Amazon pelas lojas "puras e duras" foi saudado pelos investidores com uma
subida do título em 2,44%, depois de ter sido anunciada a compra da cadeia de supermercados
especializados no biológico Whole Foods, por 13,7 mil milhões de dólares (12,2 mil milhões de
euros).
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Agora em concorrência quase frontal com a Amazon, e em percurso inverso, os supermercados
Wal-Mart perderam 4,65%, depois de terem anunciado a aquisição do sítio na internet de
venda de pronto-a-vestir masculino Bonobos.
Exceção feita a estes anúncios, "o mercado estagnou durante a sessão, [com os investidores] a
analisar o comunicado e a recente conferência de imprensa da Reserva Federal" (Fed),
destacou David Levy, da Republic Wealth Advisors.

A Fed subiu, sem surpresa, a sua taxa de juro de referência e manteve a previsão de uma
terceira subida até ao final do ano.
A presidente da Fed, Janet Yellen, adotou um tom considerado encorajador sobre o estado de
saúde da economia norte-americana, apesar de alguns contratempos nos últimos tempos.
Os indicadores do dia revelaram-se algo dececionantes, com uma descida inesperada do início
da construção de casas novas nos Estados Unidos da América, em maio, e um recuo da
confiança dos consumidores, em junho, segundo a Universidade do Michigan.
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