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Υποχώρησαντην Πέμπτη οι ευρωπαϊκές αγορές με το κλίμα να επιβαρύνουν και οι δηλώσεις του
προέδρου της St. Louis Fed, James Bullard ο οποίος εκτίμησε ότι μια αύξηση των επιτοκίων μέχρι
το τέλος του πρώτου τριμήνου του 2015 θα είναι η κατάλληλη κίνηση καθώς η αμερικανική
οικονομία επιστρέφει σε κανονικούς ρυθμούς.
Ο υψηλόβαθμος αξιωματούχος σημείωσε ότι η ανεργία αναμένεται να υποχωρήσει κάτω από το
επίπεδο του 6% και ο πληθωρισμός πιθανότατα θα επιστρέψει στο 2% μέσα στο 2014, οδηγώντας
την οικονομία πιο κοντά στο κανονικό απ’ ό,τι αρκετοί θεωρούν.
"Βασικά θα είμαστε κοντά στο κανονικό και στις δύο πλευρές αργότερα αυτό το έτος", δήλωσε ο
Bullard σε συνέντευξη στο Fox Business Network. "Αυτό είναι σοκαριστικό. Δεν νομίζω ότι οι
αγορές -και δεν είμαι σίγουρος για τους φορείς χάραξης πολιτικής- έχουν πραγματικά καταλάβει
ότι εκεί είμαστε".
Στο ταμπλό ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx Europe 600 υποχώρησε οριακά 0,02% στις 341,86
μονάδες, ενώ ο εκτιμητής της πορείας των χρηματιστηριακών αγορών των χωρών-μελών της
Ευρωζώνης, ο Euro Stoxx 50 έχασε 0,6%
Ο FTSE 100 σημείωσε οριακά κέρδη 0,02% στις 6.735,12 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40
υποχώρησε 0,5% στις 4.439,63 μονάδες, ενώ ο γερμανικός DAX 30 έχασε 0,6% στις 9.804,90
μονάδες.
Στο επίκεντρο βρέθηκε σήμερα η Barclays σημειώνοντας βουτιά 6,5% μετά την αγωγή που
κατέθεσε ο Γενικός Εισαγγελέας της Νέας Υόρκης.
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.
Ο ισπανικός IBEX 35 σημείωσε μικρά κέρδη 0,2%, ο ιταλικός FTSE MIB έχασε 0,4%, ενώ ο
ελβετικός SMI σημείωσε πτώση 0,5%.
Απώλειες για τους ρωσικούς δείκτες με τον MICEX στο -0,65% και τον RTS στο -0,5%. Ο
τουρκικός ISE υποχώρησε 1,1%.
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