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Σεανοδικό έδαφος κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια την Τετάρτη στο θετικό κλίμα που
διαμορφώνει δημοσίευμα των Financial Times το οποίο αναφέρει ότι σχεδόν όλα τα μεγάλα
θέματα στην εμπορική διαμάχη ΗΠΑ-Κίνας επιλύθηκαν στις τελευταίες συνομιλίες.
Οπανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημειώνει άνοδο 0,6% στις 387,29 μονάδες.
"Το90% της συμφωνίας είναι έτοιμο, αλλά το τελευταίο 10% είναι το πιο δύσκολο κομμάτι",
ανέφερε το στέλεχος του Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, Myron Brilliant, σύμφωνα με
δημοσίευμα των Financial Times.
Παράλληλα, ο επικεφαλής οικονομικός σύμβουλος του Λευκού Οίκου, Larry Kudlow δήλωσε ότι η
Ουάσινγκτον περιμένει να σημειωθεί "περαιτέρω πρόοδος" αυτή την εβδομάδα στις συνομιλίες με
την Κίνα.
Οεμπορικός αντιπρόσωπος των ΗΠΑ, Robert Lighthizer και ο υπουργός Οικονομικών, Steven
Mnuchin θα συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις με τον αντιπρόεδρο της Κίνας, Liu He στην
Ουάσινγκτον σε συνέχεια των διαπραγματεύσεων της προηγούμενης εβδομάδας στο Πεκίνο.
Ογερμανικός δείκτης DAX σημειώνει άνοδο 1,2% στις 11.895,31 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40
ενισχύεται σε ποσοστό 0,6% στις 5.456,99 μονάδες, ενώ ο βρετανικός FTSE 100 σημειώνει
οριακά κέρδη 0,05% στις 7.395,80 μονάδες μετά την ανακοίνωση της πρωθυπουργού, Theresa
May χθες το βράδυ ότι θα ζητήσει νέα παράταση για το Brexit.
Εάντο αδιέξοδο στη Βουλή των Κοινοτήτων διατηρηθεί και τις επόμενες ημέρες, το Ηνωμένο
Βασίλειο θα αναγκαστεί να αποχωρήσει από την Ε.Ε. χωρίς συμφωνία στις 12 Απριλίου.
Στηνπεριφέρεια ο ιταλικός FTSE MIB κερδίζει 1,1%, ενώ ο ισπανικός IBEX 35 ενισχύεται σε
ποσοστό 1,2%.
Σταμάκρο της ημέρας, τα στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Markit έδειξαν ότι ο
σύνθετος δείκτης PMI για τον κλάδο της μεταποίησης και τις υπηρεσίες υποχώρησε ελαφρώς στις
51,6 μονάδες τον Μάρτιο από 51,9 μονάδες τον προηγούμενο μήνα, ξεπερνώντας πάντως την
προκαταρκτική μέτρηση που ήταν στις 51,3 μονάδες.
Ταστοιχεία της Markit έδειξαν ότι η δραστηριότητα στη Γερμανία, τη μεγαλύτερη οικονομία της

Ευρωζώνης, διολίσθησε σε χαμηλό 69 μηνών στις 51,4 μονάδες τον Μάρτιο. Στη Γαλλία, τη
δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία, καταγράφηκε συρρίκνωση της δραστηριότητας, με τον δείκτη να
διολισθαίνει και πάλι κάτω από το επίπεδο των 50 μονάδων μετά την οριακή επέκταση του
Φεβρουαρίου.
Παράλληλα, τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Eurostat έδειξαν ότι οι λιανικές πωλήσεις σημείωσαν
αύξηση 0,4% τον Φεβρουάριο, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών για άνοδο 0,2%.
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