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Μεθετικό πρόσημο κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια την Τετάρτη εν μέσω αισιοδοξίας ότι
Ρώμη και Βρυξέλλες θα αποφύγουν να συγκρουστούν για τους στόχους του ελλείμματος στον
ιταλικό προϋπολογισμό.
Σύμφωναμε δημοσίευμα της Corriere della Sera η ιταλική κυβέρνηση ετοιμάζεται να υποκύψει στις
πιέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να περιορίσει τους στόχους για το έλλειμμα το 2020 και το
2021.
Ειδικότερα, η Ρώμη σχεδιάζει να ακολουθήσει το σχέδιό της για έλλειμμα 2,4% το 2019, ενώ θα
μειώσει το έλλειμμα στο 2,2% και στο 2% για το 2020 και το 2021.
Στοταμπλό ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx Europe 600 σημειώνει άνοδο 0,2% στις 382,84
μονάδες.
Ογαλλικός CAC 40 κερδίζει 0,3% στις 5.482,48 μονάδες, ενώ ο βρετανικός FTSE 100 ενισχύεται
επίσης 0,3% στις 7.496,82 μονάδες. Το γερμανικό χρηματιστήριο παρέμεινε κλειστό σήμερα λόγω
της αργίας για την Ημέρα της Ενότητας.
Οιταλικός FTSE MIB σημειώνει άνοδο 0,8% στις 20.728,65 μονάδες, ενώ ο ισπανικός IBEX 35
κερδίζει 0,4%.
Τοευρώ ενισχύεται έναντι των ανταγωνιστών του μετά τις απώλειες των προηγούμενων ημερών.
Έναντιτου δολαρίου το ευρώ σημειώνει κέρδη 0,3% στα 1,1584 δολ. τερματίζοντας πέντε
διαδοχικές αρνητικές συνεδριάσεις, ενώ έναντι του ιαπωνικού γεν κερδίζει 0,4%.
Σταμάκρο της ημέρας, τα στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η εταιρεία ερευνών Markit έδειξαν ότι η
οικονομία της Ευρωζώνης επεκτάθηκε τον Σεπτέμβριο με τον βραδύτερο ρυθμό των τελευταίων
τεσσάρων μηνών.
Ειδικότερα, ο σύνθετος δείκτης PMI για τον κλάδο της μεταποίησης και τις υπηρεσίες
διαμορφώθηκε στις 54,1 μονάδες τον Σεπτέμβριο από 54,5 μονάδες τον Αύγουστο, χάνοντας την
προκαταρκτική εκτίμηση που ήταν στις 54,2 μονάδες.

Οδείκτης PMI για τις υπηρεσίες ενισχύθηκε στις 54,7 μονάδες από 54,4 μονάδες τον προηγούμενο
μήνα, επιβεβαιώνοντας την προκαταρκτική εκτίμηση. Παρά την ενίσχυση του δείκτη στον κλάδο
των υπηρεσιών σε υψηλό τριών μηνών, ο μεταποιητικός δείκτης κατέγραψε την βραδύτερη
ανάπτυξη από το Μάιο του 2016 στις 53,2 μονάδες, όπως ανακοίνωσε η Markit.
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