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Μεισχυρά κέρδη συνεχίζουν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια στις συναλλαγές της Παρασκευής εν
μέσω αισιοδοξίας ότι οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Κίνας την επόμενη εβδομάδα θα μπορούσαν να
καταλήξουν σε μια συμφωνία που θα εξομαλύνει τις εμπορικές σχέσεις των δύο χωρών.
Τουπουργείο Εμπορίου της Κίνας επιβεβαίωσε σήμερα ότι οι εμπορικές συνομιλίες με τις ΗΠΑ θα
πραγματοποιηθούν στις 7 και 8 Ιανουαρίου στο Πεκίνο, σε επίπεδο υφυπουργών. Οι
αντιπροσωπείες των δύο χωρών θα προσπαθήσουν να καταλήξουν σε ένα πλαίσιο για την
επίλυση της εμπορικής διαμάχης που έχει προκαλέσει ισχυρούς κλυδωνισμούς στα παγκόσμια
χρηματιστήρια τους τελευταίους μήνες. Σημειώνεται ότι οι ηγέτες των δύο χωρών συμφώνησαν
στο τέλος του 2018 σε μια περίοδο ανακωχής 90 ημερών ώστε να συνεχιστούν απρόσκοπτα οι
εμπορικές διαπραγματεύσεις.
Στοταμπλό ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx Europe 600 σημειώνει άνοδο 1,5% στις 339,06
μονάδες αντλώντας ώθηση από τον κλάδο της ενέργειας και φυσικών πόρων που είναι
περισσότερο εκτεθειμένος στην εμπορική διαμάχη ΗΠΑ-Κίνας.
Ογερμανικός DAX ενισχύεται σε ποσοστό 1,8% στις 10.603,61 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40
κερδίζει 1,4% στις 4.674,67 μονάδες, ενώ ο βρετανικός FTSE 100 σημειώνει άνοδο 1,4% στις
6.784,14 μονάδες.
Στηνπεριφέρεια ο ιταλικός FTSE MIB σημειώνει άλμα 2%, ενώ ο ισπανικός IBEX 35 κερδίζει 1,6%.
Σταμάκρο της ημέρας, η Eurostat ανακοίνωσε σήμερα ότι ο ετήσιος πληθωρισμός αναμένεται να
υποχωρήσει στο 1,6% τον Δεκέμβριο από 1,9% τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με τις αρχικές
της εκτιμήσεις.
Οδομικός πληθωρισμός, που δεν περιλαμβάνει την ενέργεια και τα τρόφιμα, αναμένεται να
παραμείνει στο 1%, αμετάβλητος από τον προηγούμενο μήνα, όπως ανακοίνωσε σήμερα η
ευρωπαϊκή στατιστική υπηρεσία.
Παράλληλα, τα στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η εταιρεία ερευνών Markit έδειξαν ότι
η Ευρωζώνη κατέγραψε τον Δεκέμβριο τη χαμηλότερη ανάπτυξη σε διάστημα άνω των τεσσάρων
ετών.
Ειδικότερα, ο σύνθετος δείκτης PMI για τον κλάδο της μεταποίησης και τις υπηρεσίες διολίσθησε

στις 51,1 μονάδες τον Δεκέμβριο από 52,7 μονάδες τον προηγούμενο μήνα, χάνοντας την
προκαταρκτική μέτρηση που τον τοποθετούσε στις 51,3 μονάδες. Ο δείκτης βρίσκεται πλέον σε
χαμηλό άνω των τεσσάρων ετών.
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