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Σεανοδικό έδαφος ολοκλήρωσαν τις συναλλαγές της Δευτέρας τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια σε
κλίμα αισιοδοξίας ότι Ρώμη και Βρυξέλλες θα καταφέρουν να βρουν κοινό έδαφος για να
καταλήξουν σε συμφωνία για τον ιταλικό προϋπολογισμό προκειμένου να αποφευχθεί η
περαιτέρω κλιμάκωση της κρίσης.
Οιταλικός FTSE MIB σημείωσε άλμα 2,8% μετά τις δηλώσεις του αντιπροέδρου της κυβέρνησης
Λουίτζι Ντι Μάιο ότι το έλλειμμα θα μπορούσε να μειωθεί λίγο, "αρκεί να παραμείνουν αμετάβλητα
τα βασικά στοιχεία του προϋπολογισμού". Η ιταλική κυβέρνηση στέλνει έτσι ένα θετικό μήνυμα
στις Βρυξέλλες ότι θα μπορούσε να ανοίξει εκ νέου τις διαπραγματεύσεις για να αποφευχθεί μια
πειθαρχική διαδικασία.
Τηναισιοδοξία του για την επίτευξη συμφωνίας Ιταλίας – Κομισιόν εξέφρασε και ο πρόεδρος της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Μάριο Ντράγκι, μιλώντας στο Ευρωκοινοβούλιο. "Πίστευα
ανέκαθεν ότι μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία" δήλωσε ο Ντράγκι.
Οπανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx Europe 600 σημείωσε άνοδο 1,2% κλείνοντας στις 358,33
μονάδες.
Ογερμανικός DAX ενισχύθηκε σε ποσοστό 1,45% 11.354,72 μονάδες, ο γαλλικός CAC-40
σκαρφάλωσε 1% στις 4,994.98 μονάδες, ενώ ο βρετανικός FTSE 100 κέρδισε 1,2% στις 7.036,00
μονάδες.
Στηνπεριφέρεια ο ισπανικός IBEX 35 σημείωσε άλμα 2%.
Παράλληλα, το ενδιαφέρον των επενδυτών παραμένει στραμμένο στις εξελίξεις γύρω από το
Brexit, καθώς και στην πορεία της τιμής του πετρελαίου μετά την διολίσθησή του σε χαμηλό άνω
του ενός έτους την Παρασκευή.
Συγκεκριμένα, η τιμή του "μαύρου χρυσού" σημείωσε βαριές απώλειες την Παρασκευή

υποχωρώντας κατά 7,7% στα 50,42 δολάρια το βαρέλι. Σήμερα τα futures αργού τύπου WTI
σημειώνουν άλμα άνω του 3%.
Στομεταξύ, οι 27 ηγέτες της Ε.Ε. επικύρωσαν την Κυριακή τη συμφωνία για την έξοδο του
Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση. Η Βρετανίδα πρωθυπουργός Τερέζα Μέι ξεκινά εκστρατεία
στο Ηνωμένο Βασίλειο για να πείσει τους Βρετανούς να στηρίξουν τη συμφωνία της, ενώ στο
κοινοβούλιο αναμένεται να αντιμετωπίσει τις ισχυρές αντιστάσεις στο εσωτερικό του κόμματος της.
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