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Μεήπια κέρδη οι ευρωαγορές επιχειρούν να καλύψουν μέρος του χαμένου εδάφους της Τετάρτης,
ακολουθώντας το "βηματισμό" του αμερικανικού χρηματιστηρίου. Στο επίκεντρο η Barclays που
βλέπει τη μετοχή της να κατρακυλά μετά την αγωγή που κατέθεσε ο Γενικός Εισαγγελέας της Νέας
Υόρκης.
Συγκεκριμένα, η μετοχή της Barclays καταγράφει πτώση 3,2%. Ο γενικός εισαγγελέας της Νέας
Υόρκης κατέθεσε μήνυση εναντίον της Barclays κατηγορώντας την για αθέμιτο ανταγωνισμό στους
πελάτες της στις ΗΠΑ. Στο επίκεντρο του κατηγορητηρίου βρίσκεται ο τρόπος που η Barclays
χειριζόταν το "dark pool" της (εξωχρηματιστηριακή πλατφόρμα που επιτρέπει να
πραγματοποιούνται συναλλαγές ανώνυμα), με τον εισαγγελέα να ισχυρίζεται πως η Barclays
αύξησε δραματικά το μέγεθος του "dark pool΄ μέσω μιας σειράς ψευδών καταθέσεων στους
πελάτες και τους επενδυτές για το πώς και εις όφελος ποίου λειτουργούσε η πλατφόρμα.
Στα άλλα εταιρικά, η Dixons Retail PLC ανακοίνωσε σήμερα ότι η νέα χρήση έχει ξεκινήσει καλά,
με μια άνοδο των πωλήσεων τηλεοράσεων λόγω του Παγκοσμίου Κυπέλλου, καθώς ανακοίνωσε
αύξηση 53% στα κέρδη για το σύνολο της χρήσης.
Η εταιρεία, η οποία συγχωνεύεται με την εταιρεία πώλησης κινητών τηλεφώνων λιανικής,
Carphone Warehouse Corp PLC, δήλωσε πως επωφελήθηκε από την έξοδό της από όλες τις
αγορές που δεν ανήκουν στον πυρήνα των δραστηριοτήτων της.
Στο ταμπλό, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx Europe 600 καταγράφει άνοδο 0,20% στις 342,62
μονάδες, ενώ ο εκτιμητής της πορείας των χρηματιστηριακών αγορών των χωρών-μελών της
Ευρωζώνης, ο Euro Stoxx 50 σημειώνει άνοδο 0,14%.
Ο γερμανικός DAX κερδίζει 0,19%, ο γαλλικός CAC 40 βρίσκεται 0,14% υψηλότερα, ενώ ο
βρετανικός FTSE 100 σημειώνει άνοδο 0,17%.
Νωρίτερα, η γαλλική καταναλωτική εμπιστοσύνη διαμορφώθηκε ελαφρώς υψηλότερα τον Ιούνιο
καθώς τα νοικοκυριά έγιναν πιο αισιόδοξα για τα μελλοντικά οικονομικά τους και την ικανότητά

τους να προχωρούν σε σημαντικές αγορές.
Η καταναλωτική εμπιστοσύνη σημείωσε άνοδο στις 86 μονάδες τον Ιούνιο σε σχέση με τις 85
μονάδες του Μαΐου, σύμφωνα με την μηνιαία έρευνα της στατιστικής υπηρεσίας Insee.
Ο ισπανικός IBEX 35 κινείται υψηλότερα κατά 0,17%, ο ιταλικός FTSE MIB είναι υψηλότερα κατά
0,26% ενώ ο ελβετικός SMI σημειώνει οριακή άνοδο 0,03%.
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