Μικτά τα πρόσημα στην Ευρώπη Πτώση 4,4% για τη Deutsche
Bank
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Μικτάπρόσημα κατέγραψαν σήμερα οι δείκτες στην Ευρώπη με τα θέματα του εμπορίου να
επανέρχονται στο προσκήνιο. Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρέθηκε και η Deutsche Bank
μετά την έφοδο που έγινε στα γραφεία της και τις έρευνες για "ξέπλυμα" μαύρου χρήματος.
Συγκεκριμένα, ο γερμανικός δείκτης DAX έκλεισε με οριακές απώλειες 0,01% στις 11.298 μονάδες,
ο γαλλικός CAC 40 σημείωσε άνοδο 0,46% στις 5.006,25 μονάδες και ο FTSE 100 κατέγραψε
κέρδη 0,49% στις 7.0398,95 μονάδες.
Στονευρωπαϊκό νότο, ενισχύθηκε ο ιταλικός δείκτης 0,23% ενώ ο ισπανικός δείκτης σημείωσε
πτώση 0,04%.
Οιεπενδυτές αναμένουν την σύνοδο των G20 η οποία ξεκινά την Παρασκευή και στο περιθώριό
της αναμένεται να συναντηθεί ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Κινέζος ομόλογός
του προκειμένου να συζητήσουν για τις μελλοντικές εμπορικές τους σχέσεις.
Σχετικάμε την Deutsche Bank, γύρω στα 170 άτομα της εισαγγελίας και της αστυνομίας
πραγματοποίησαν σήμερα το πρωί έφοδο σε έξι κτήρια της στην περιοχή της Φρανκφούρτης
όπου βρίσκονται τα κεντρικά της γραφεία. Οι έρευνες στρέφονται εναντίον δυο συνεργατών της
τράπεζας και ενδεχομένως άλλων υπευθύνων και βασίζονται στην υποψία ότι η Deutsche Bank
βοήθησε πελάτες της να ιδρύσουν υπεράκτιες εταιρείες (οffshore) σε φορολογικούς παραδείσους
και ότι μεταβίβασε σε λογαριασμούς της τράπεζας χρήματα που προερχόταν από εγκληματική
δραστηριότητα. Παρότι η Deutsche Bank διέθετε εξ αρχής ενδείξεις ότι πρόκειται για ξέπλυμα
χρήματος δεν πρεσέφυγε στη δικαιοσύνη όπως όφειλε. Μέσω εταιρείας που ανήκει στην Deutsche
Bank και έχει έδρα τις βρετανικές Παρθένους Νήσους εξυπηρετούνταν μόνο το έτος 2016 πάνω
από 900 πελάτες και ένας όγκος συναλλαγών ύψους 311 εκατομμυρίων ευρώ. Η μετοχή της
σήμερα υποχώρησε κατά 4,4%.
Σταμακροοικονομικά στοιχεία της ημέρας, η γερμανική αγορά εργασίας συνέχισε να εμφανίζει
ισχυρή εικόνα τον Νοέμβριο, με τις αιτήσεις ανεργίας να υποχωρούν με ρυθμό που ξεπέρασε τις
εκτιμήσεις των αναλυτών και την ανεργία να διολισθαίνει σε νέο ιστορικό χαμηλό. Ειδικότερα, οι
αιτήσεις επιδομάτων ανεργίας υποχώρησαν κατά 16.000 τον Νοέμβριο από τον προηγούμενο

μήνα, όπως ανακοίνωσε η ομοσπονδιακή υπηρεσία απασχόλησης. Οι μέσες εκτιμήσεις των
αναλυτών σε δημοσκόπηση της Wall Street Journal έκαναν λόγο για μικρότερη πτώση κατά
10.000. Ο δείκτης ανεργίας υποχώρησε στο 5,0% τον Νοέμβριο, ήτοι στο χαμηλότερο επίπεδο
από την έναρξη της έρευνας τον Ιανουάριο του 1992.
Υψηλότερααπό τον στόχο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας παρέμεινε ο πληθωρισμός
στη Γερμανία το Νοέμβριο αν και επιβραδύνθηκε, υποστηρίζοντας την θέση της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας για σταδιακή κατάργηση του QE. Οι εναρμονισμένες γερμανικές τιμές
καταναλωτή διαμορφώθηκαν στο 2,2% το Νοέμβριο σε ετήσια βάση, από το 2,4% του
προηγουμένου μήνα, σύμφωνα με την ομοσπονδιακή στατιστική υπηρεσία.
Υποχώρησε ελαφρώς τον Νοέμβριο ο δείκτης Οικονομικού Κλίματος στην Ευρωζώνη, όπως
έδειξαν τα στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ειδικότερα, η
Κομισιόν ανακοίνωσε ότι ο δείκτης Οικονομικού Κλίματος για την Ευρωζώνη διολίσθησε στις 109,5
μονάδες τον Νοέμβριο από 109,7 τον Οκτώβριο. Σημειώνεται ότι οι μέσες εκτιμήσεις των
αναλυτών σε δημοσκόπηση της Wall Street Journal τοποθετούσαν τον δείκτη στις 109,0 μονάδες.
Τα στοιχεία της Επιτροπής έδειξαν ότι στην Ελλάδα ο δείκτης Οικονομικού Κλίματος βελτιώθηκε
στις 101,8 μονάδες από 101,0 μονάδες τον Οκτώβριο.
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προειδοποίησε σήμερα ότι οι κίνδυνοι στο χρηματοοικονομικό
σύστημα της Ευρωζώνης αυξάνονται, με την κεντρική τράπεζα να ξεχωρίζει την αναταραχή από
την κόντρα Βρυξελλών-Ρώμης για τον ιταλικό προϋπολογισμό, το Brexit, τις εμπορικές διενέξεις,
αλλά και μια πιθανή απότομη διόρθωση στις τιμές των παγκόσμιων περιουσιακών στοιχείων. "Οι
προκλήσεις στη σταθερότητα του χρηματοοικονομικού περιβάλλοντος έχουν αυξηθεί από τον
περασμένο Μάιο", αναφέρει η ΕΚΤ στην εξαμηνιαία έκθεση της για τους κινδύνους στον
χρηματοοικονομικό κλάδο που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα. Η ΕΚΤ υπογραμμίζει ότι οι
ανησυχίες για τη βιωσιμότητα των κρατικών χρεών έχουν επανέλθει στο προσκήνιο, λόγω της
αυξημένης πολιτικής αβεβαιότητας γύρω από τις πολιτικές που θα ακολουθήσει η νέα ιταλική
κυβέρνηση.
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