Πτώση στην Ευρώπη με το βλέμμα
σε Brexit και εμπόριο
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Χαμηλότερακινούνται οι ευρωπαϊκές αγορές σήμερα με το επενδυτικό κοινό να εστιάζει στις
εμπορικές διαπραγματεύσεις ΗΠΑ – Κίνας αλλά και στις εξελίξεις στη Βρετανία.
Συγκεκριμένα, ο γερμανικός δείκτης DAX σημειώνει πτώση 0,05%, ο γαλλικός CAC 40 υποχωρεί
κατά 0,15% και ο δείκτης του Λονδίνου χάνει 0,53%.
Στονευρωπαϊκό νότο ο ιταλικός δείκτης σημειώνει άνοδο 0,03% ενώ ο ισπανικός ΙΒΕΧ 35 χάνει
0,50%.
Σχετικάμε τις εμπορικές διαπραγματεύσεις ΗΠΑ – Κίνας, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε πως θα
αναβάλλει την επιβολή των δασμών στα κινεζικά προϊόντα που κανονικά θα εφαρμόζονταν την 1η
Μαρτίου. Σύμφωνα και με μήνυμα του Ντόναλντ Τραμπ στο Twitter τα πεδία στα οποία έχει
συντελεστεί πρόοδος είναι, μεταξύ άλλων, η προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς και
ζητήματα μεταφοράς τεχνολογίας. Ο επικεφαλής του αμερικανικού κράτους ωστόσο δεν
διευκρίνισε εάν και για ποια ημερομηνία μεταφέρεται η προθεσμία.
Στατέλη της προηγούμενης εβδομάδας, πηγές του δικτύου CNBC με γνώση της κατάστασης είχαν
σημειώσει ότι οι δύο πλευρές συζητούν πιθανή συνάντηση των προέδρων Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ
στα τέλη του Μάρτη, στην παραθεριστική κατοικία του Αμερικανικού προέδρου στη Φλόριντα.
ΣτηνΕυρώπη το βλέμμα είναι στραμμένο στο Βrexit. Χτες ο επικεφαλής της αξιωματικής
αντιπολίτευσης, ο Τζέρεμι Κόρμπιν, ανακοίνωσε ότι θα ταχθεί υπέρ του να διεξαχθεί δεύτερο
δημοψήφισμα και διευκρίνισε ότι το κόμμα των Εργατικών θα καταφύγει σε αυτή την λύση εάν δεν
καταφέρει να κερδίσει - κάτι που θεωρείται η πιο πιθανή έκβαση - την υποστήριξη της Βουλής των
Κοινοτήτων στην δική του εκδοχή του σχεδίου για τον τρόπο αποχώρησης από την ΕΕ, στην
συζήτηση που διεξάγεται σήμερα Τετάρτη για την διαδικασία που θα ακολουθηθεί για το Brexit.
Σταεπιχειρηματικά νέα της ημέρας, υποχώρησαν 20% τα καθαρά κέρδη της Standard
Chartered το περασμένο έτος, καθώς οι χρεώσεις που σχετίζονται με φερόμενη αποτυχία της να
ελέγξει συναλλαγές με πελάτες ιρανικών συμφερόντων, επηρέασαν τα κέρδη. Η τράπεζα
ανακοίνωσε ότι τα καθαρά κέρδη για την χρήση του 2018 διαμορφώθηκαν στα 618 εκατ. δολάρια,

σημαντικά χαμηλότερα από τα 2,2 δισ. δολάρια που ανέμεναν οι αναλυτές. Την προηγούμενη
εβδομάδα, η τράπεζα με δραστηριότητες σε Μέση Ανατολή, Ασία και Αφρική, τόνισε πως θα
αναλάβει χρέωση 900 εκατ. δολαρίων, αναφορικά με τις αμερικανικές έρευνες σε συναλλαγές με
πελάτες ιρανικών συμφερόντων.
ΗPeugeot SA ανακοίνωσε ότι τα καθαρά κέρδη και έσοδα του 2018 αυξήθηκαν, ενώ έθεσε νέους
μεσοπρόθεσμους στόχους. Τα καθαρά κέρδη για το έτος αυξήθηκαν 47% στα 2,83 δισ. ευρώ,
έναντι των 1,92 δισ. ευρώ πριν από ένα χρόνο, τόνισε η Peugeot. Τα έσοδα αυξήθηκαν 19% στα
74,03 δισ. ευρώ. Η Peugeot ανακοίνωσε ότι θα προτείνει μέρισμα 70.78 ευρώ ανά μετοχή για το
2018, σε σχέση με τα 0,53 ευρώ πριν από ένα χρόνο.
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