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Σεαρνητικό έδαφος κινούνται οι ευρωπαϊκές αγορές, εν μέσω ανησυχιών των επενδυτών για
επιβράδυνση της παγκόσμιας ανάπτυξης. Όλα τα βασικά χρηματιστήρια της Γηραιάς
Ηπείρου καταγράφουν απώλειες.
ΤοΔΝΤ μείωσε τις εκτιμήσεις του για την παγκόσμια ανάπτυξη τη Δευτέρα, προειδοποιώντας ότι η
οικονομική δυναμική που παρατηρήθηκε τα τελευταία χρόνια επιβραδύνεται.
ΤοΤαμείο προβλέπει τώρα ρυθμό ανάπτυξης 3,5% παγκοσμίως για το 2019 και 3,6% για το 2020.
Τα ποσοστά αυτά είναι 0,2% και 0,1% χαμηλότερα από τις τελευταίες του προβλέψεις τον
Οκτώβριο και αποτελούν τη δεύτερη αναθεώρηση προς τα κάτω σε τρεις μήνες.
"Μιασειρά από αιτίες που ξεπερνούν τις κλιμακούμενες εμπορικές εντάσεις θα μπορούσαν να
προκαλέσουν περαιτέρω επιδείνωση του αισθήματος κινδύνου με δυσμενείς επιπτώσεις στην
ανάπτυξη, ιδίως λόγω υψηλών επιπέδων δημόσιου και ιδιωτικού χρέους", ανέφερε το Ταμείο.
Οιπιθανοί παράγοντες επιδείνωσης επίσης περιλαμβάνουν ένα "άτακτο" Brexit χωρίς συμφωνία
για το Ηνωμένο Βασίλειο και μια βαθύτερη από την προβλεπόμενη επιβράδυνση στην Κίνα.
Μιλώνταςστο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, η γενική διευθύντρια του ΔΝΤ Christine
Lagarde ανέφερε: "Μετά από δύο χρόνια ισχυρής επέκτασης, η παγκόσμια οικονομία
αναπτύσσεται πιο αργά απ' ό,τι αναμενόταν. Και μολονότι η παγκόσμια οικονομία προχωρά
μπροστά, αντιμετωπίζει ολοένα και σημαντικότερους κινδύνους".
ΤοΤαμείο δήλωσε ότι μείωσε τις προβλέψεις του για διάφορους λόγους, συμπεριλαμβανομένων
του "εμπορικού πολέμου" μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ, καθώς και της μειωμένης δυναμικής της
γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας.
ΗΚίνα, εξάλλου, ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι το ΑΕΠ της μεγεθύνθηκε κατά 6,6% το 2018, δηλαδή
με τον βραδύτερος ρυθμός από το 1990, γεγονός που, σε συνδυασμό με τις προβλέψεις του ΔΝΤ,
οδηγεί σε πτώση τα ασιατικά χρηματιστήρια.
Τααρνητικά σημάδια για την παγκόσμια οικονομία συμπίπτουν με τη διεξαγωγή του Παγκόσμιου
Οικονομικού Φόρουμ (WEF) στο Νταβός, όπου ηγέτες κρατών και κυβερνήσεων, αξιωματούχοι,

επιχειρηματίες, στελέχη επιχειρήσεων, καθώς και υπεύθυνοι χάραξης πολιτικών συγκεντρώνονται
αυτή την εβδομάδα προκειμένου να συζητήσουν τα τρέχοντα οικονομικά και πολιτικά ζητήματα και
προκλήσεις ανά τον πλανήτη. Βασικό ζήτημα στο φετινό φόρουμ είναι το πώς η παγκοσμιοποίηση
θα γίνει πιο "συμπεριληπτική".
ΣτηΒρετανία, εξάλλου, η Τερέζα Μέι συνεχίζει να προσπαθεί να σώσει το σχέδιο της για το Brexit,
υποσχόμενη χθες στη Βουλή των Κοινοτήτων του Ηνωμένου Βασιλείου να είναι "πιο ευέλικτη".
Είπε ότι θα επιδιώξει περαιτέρω παραχωρήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο ζήτημα των
συνόρων της βρετανικής Βόρειας Ιρλανδίας με τη Δημοκρατία της Ιρλανδίας, το οποίο έχει
αναδειχθεί σε κυρίαρχο όσον αφορά την αποδοχή ή μη εκ μέρους των Βρετανών βουλευτών της
συμφωνίας αποχώρησης της χώρας τους από την ΕΕ.
Στοταμπλό, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχωρεί κατά 0,17%, με τον EuroStoxx 50 να
κινείται με υποχώρηση 0,21%.
Ογερμανικός DAX έχει ήπιες απώλειες της τάξης του 0,17%, ο γαλλικός CAC σημειώνει πτώση
0,23%, ενώ ο βρετανικός FTSE100 υποχωρεί κατά 0,20%.
Στηνπεριφέρεια, ο ιταλικός FTSE MIB "χάνει" 0,46%, ενώ ο ισπανικός IBEX 35 σημειώνει οριακές
απώλειες 0,10%.
Οιμετοχές της UBS σημειώνουν "βουτιά" 4,4%, αφού τα κέρδη που ανακοίνωσε υπολείπονται των
προβλέψεων των αναλυτών, ενώ διαπιστώνονται εκροές στο τμήμα διαχείρισης περιουσίας της
τράπεζας.
Ημετοχή της βρετανικής αεροπορικής easyJet υποχωρεί επίσης κατά 0,8%, μετά την
επικαιροποίηση στοιχείων που υπογράμμισε ότι η δραστηριότητά της επηρεάστηκε από τη
περίεργη διαταραχή στο αεροδρόμιο του Gatwick στα τέλη του 2018 λόγω της εμφάνισης drones.
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