Οριακά κέρδη στην Ευρώπη με το
βλέμμα στις συνομιλίες ΗΠΑΚίνας
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Ήπιαανοδική τροχιά διαγράφουν οι ευρωαγορές με το βλέμμα των επενδυτών να είναι στραμμένο
στην επανεκκίνηση των εμπορικών συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας.
Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύεται οριακά κατά 0,06% στις 344,72
μονάδες. Στη Βρετανία ο FTSE 100 σημειώνει άνοδο μόλις 0,08%, στη Γαλλία ο CAC 40 βρίσκεται
0,19% υψηλότερα και στη Γερμανία ο DAX εμφανίζει κέρδη της τάξης του 0,28%. Στην περιφέρεια,
ο ιταλικός FTSE MIB ενισχύεται κατά 0,24%, ο ισπανικός IBEX 35 κατά 0,36%, και ο πορτογαλικός
PSI 20 σημειώνει άλμα 3,14%.
Ονέος γύρος εμπορικών διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο χωρών θα πραγματοποιηθεί σήμερα
και αύριο στο Πεκίνο, όπου βρίσκεται μία αμερικανική αποστολή υπό τον εμπορικό απεσταλμένο
των ΗΠΑ Τζέφρι Γκέρις. Πρόκειται για την πρώτη συνάντηση μεταξύ εκπροσώπων των δύο
χωρών από τις αρχές Δεκεμβρίου, όταν οι πρόεδροι ΗΠΑ και Κίνας συναντήθηκαν στη Σύνοδο της
G-20 και ανακοίνωσαν ανακωχή 90 ημερών στους δασμούς.
Όπωςδήλωσε σήμερα ένας εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών και οι δύο
διαπραγματευτικές ομάδες επιθυμούν να συνεργαστούν για την υλοποίηση της συναίνεσης που
συμφώνησαν οι δύο πρόεδρου. Επίσης δήλωσε ότι το Πεκίνο είναι πρόθυμο να επιλύσει τις
εμπορικές διαμάχες με τις ΗΠΑ επί ίσοις όροις.
Στομεταξύ στην Ευρώπη, το Brexit και άλλα πολιτικά γεγονότα παραμένουν στο "ραντάρ" των
επενδυτών. Η πρωθυπουργός της Βρετανίας Τερέζα Μέι δήλωσε χθες ότι αν συμφωνία η οποία
έχει συναφθεί με την ΕΕ δεν λάβει έγκριση εντός του μήνα, το Ηνωμένο Βασίλειο θα βρεθεί σε
"αχαρτογράφητη περιοχή".
ΣτηΓαλλία ο πρόεδρος Μακρόν είναι αντιμέτωπος με τη συνέχιση των διαμαρτυριών και των
διαδηλώσεων από το κίνημα των "κίτρινων γιλέκων".
Στομέτωπο των μάκρο. οι βιομηχανικές παραγγελίες στη Γερμανία μειώθηκαν το Νοέμβριο
περισσότερο απ' ότι ανέμεναν οι αναλυτές και όπως είπε ο επικεφαλής οικονομολόγος της ING
Γερμανίας, η οικονομία της χώρας εξακολουθεί να αναζητά κατεύθυνση.
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