"Στο κόκκινο" οι ευρωαγορές με
αρνητική ώθηση... Apple
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Μεαρνητικά πρόσημα κινήθηκαν την Πέμπτη τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς η αναθεώρηση
επί τα χείρω των προβλέψεων της Apple για τα έσοδά της το α' τρίμηνο χρήσης του 2019
πυροδότησαν φόβους για γενική ανάσχεση των ρυθμών ανάπτυξης σε παγκόσμια κλίμακα.
Οπανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 έκλεισε με πτώση 0,98%, με όλα τα βασικά χρηματιστήρια
"στο κόκκινο". Το ίδιο ίσχυσε και για τους περισσότερους κλάδους, με την εξαίρεση του κλάδου
τροφίμων και ποτών, των τηλεπικοινωνιών και των εταιρειών κοινής ωφέλειας.
ΟCEO της Apple, Tim Cook, απέστειλε την Τετάρτη επιστολή προς τους επενδυτές
ενημερώνοντάς τους ότι τα έσοδα του γίγαντα της τεχνολογίας για το α' τρίμηνο χρήσης του 2019,
με βάση αναθεωρημένες εκτιμήσεις της εταιρείας, θα κινηθούν περί τα 84 δισ. δολάρια, έναντι
προγενέστερης εκτίμησης για έσοδα 89 έως 93 δισ. δολαρίων.
Ηεταιρεία περιόρισε την εκτίμησή της για το περιθώριο ακαθάριστου κέρδους στο 38%, έναντι
προηγούμενης εκτίμησης για 38%-38,5%.
Βασικοίπαράγοντες για την αναθεώρηση, σύμφωνα με την εταιρεία, ήταν τα προβλήματα της
κινεζικής οικονομίας και τα απογοητευτικά έσοδα από τις πωλήσεις iPhone. Το γεγονός
δημιούργησε ανησυχία για τις επιπτώσεις του σινοαμερικανικού εμπορικού πολέμου στα εταιρικά
κέρδη σε παγκόσμια κλίμακα.
Οτεχνολογικός κλάδος στην Ευρώπη επλήγη ιδιαίτερα, με απώλειες άνω του 4%. Οι προμηθευτές
της Apple στην Ευρώπη, όπως η αυστριακή παραγωγός μικροτσιπ AMS και η ελβετική
STMicroelectronics, "βυθίστηκαν" κατά 23% και 12% αντίστοιχα.
Ηβρετανική εταιρεία λιανικών πωλήσεων ειδών μόδας Next ήταν από τους λίγους κερδισμένους
της συνεδρίασης, με κέρδη 4,1%, λόγω του άλματος πωλήσεων που σημείωσε την περίοδο των
Χριστουγέννων (αύξηση 9,2% στις πωλήσεις σε καταστήματα και 15,2% διαδικτυακά).
Τοβλέμμα των επενδυτών τράβηξε και το "flash crash" στη διεθνή αγορά συναλλάγματος, που
οδήγησε το ιαπωνικό γεν σε άλμα έναντι των υπόλοιπων βασικών νομισμάτων μέσα σε
δευτερόλεπτα. Το δολάριο των ΗΠΑ βυθίστηκε έναντι του ιαπωνικού νομίσματος κατά 1%, στα
107,83 γεν.

Ουπουργός Οικονομίας της Γερμανίας Peter Altmaier δήλωσε εξάλλου σε συνέντευξή ότι η
αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση ενέχει οικονομικούς κινδύνους,
μολονότι ο ίδιος εκτιμά ότι η ανάπτυξη στη Γερμανία θα συνεχίστεί.
Σύμφωναμε έρευνα του Βρετανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, το ποσοστό των εταιρειών
παροχής υπηρεσιών που εμφανίζουν αύξηση πωλήσεων εντός Βρετανίας έπεσε σε χαμηλό
διετίας το δ' τρίμηνο του 2018.
Στοταμπλό, ο πανευρωπαϊκός δείκτης EuroStoxx 50 σημείωσε πτώση 1,29% στις 2.954,55
μονάδες. Ο γερμανικός DAX υποχώρησε κατά 1,49% στις 10.422,89 μονάδες, με τον γαλλικό
CAC να "χάνει" 1,66% στις 4.611,48. Ο βρετανικός FTSE 100 σημείωσε ηπιότερη πτώση 0,61%,
στις 6.693,48 μονάδες.
Στηνπεριφέρεια, ο ιταλικός FTSE MIB κινήθηκε σε αρνητικό έδαφος χάνοντας 0,60% στις
18.221,50 μονάδες, ενώ ο ισπανικός IBEX 35 σημείωσε πτώση 0,30, στις 8.524,75.
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