Τέταρτη διαδοχική ημέρα πτώσης
στην Ευρώπη
25/Ιουν/2014 19:02
Πτωτικά-για τέταρτη διαδοχική ημέρα συναλλαγών- κινήθηκαν τα περισσότερα ευρωπαϊκά
χρηματιστήρια, ακολουθώντας το "βηματισμό" του αμερικανικού χρηματιστηρίου.
Οι ανησυχίες γύρω από την κλιμάκωση της βίας στο Ιράκ ώθησαν με τη σειρά τους τούς
επενδυτές να αποκομίσουν μέρος των πρόσφατων κερδών.
Στο μέτωπο του Ιράκ, οι δυνάμεις ασφαλείας την Τρίτη πολέμησαν εναντίον ενόπλων σουνιτών για
τον έλεγχο σε ένα από τα μεγαλύτερα διυλιστήρια πετρελαίου της χώρας, ενώ μαχητές
εξαπέλυσαν επίθεση σε μία από τις μεγαλύτερες αεροπορικές βάσεις, όπου βρίσκεται σε
απόσταση μικρότερη των 100 χλμ. από την πρωτεύουσα.
Στο ταμπλό, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx Europe 600 κατέγραψε πτώση 1,1% στις 341,66
μονάδες, ενώ ο εκτιμητής της πορείας των χρηματιστηριακών αγορών των χωρών-μελών της
Ευρωζώνης, ο Euro Stoxx 50 σημείωσε πτώση 0,85%.
Ο γερμανικός DAX έχασε 0,71%, ο γαλλικός CAC 40 έκλεισε 1,26% χαμηλότερα, ενώ ο
βρετανικός FTSE 100 σημείωσε πτώση 0,76%.
Ο ισπανικός IBEX 35 σημείωσε πτώση 1,21%, ο ιταλικός FTSE MIB υποχώρησε κατά 0,76% ενώ
ο ελβετικός SMI σημείωσε πτώση 1,10%.
Σε εταιρικό επίπεδο, στο επίκεντρο βρέθηκε η μετοχή της γαλλικής επιχείρησης κοινής ωφέλειας
GDF Suez που υποχώρησε κατά 2,2% μετά την πώληση του 3,1% από τη γαλλική κυβέρνηση. Η
πώληση, σύμφωνα με ανακοίνωση της κυβέρνησης, θα βοηθήσει να χρηματοδοτηθεί η εξαγορά
ενός μεριδίου στην Alstom SA (ALO.FR).
Σύμφωνα με τους όρους του placement, οι μετοχές της GDF Suez πουλήθηκαν σε εύρος τιμών
20,18 έως 20,81 ευρώ, το οποίο αντιπροσωπεύει ένα discount για τη μετοχή της τάξης του 3% σε
σχέση με το κλείσιμο της Suez χτες.
Οι Citi, Bank of America Merrill Lynch, Societe Generale και Goldman Sachs ήταν οι σύμβουλοι
που τρέχουν το placement.
Η μετοχή της Metro AG αντίθετα, υπεραπέδωσε έναντι της ευρύτερης αγοράς, σημειώνοντας
άνοδο 1,4% μετά την αναβάθμιση της σύστασης για τη μετοχή της από την JP Morgan Cazenove,
σε "neutral", από "underweight".
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