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Ενισχύθηκανοι ευρωπαϊκές αγορές σήμερα Παρασκευή παρά την κλιμάκωση της έντασης μεταξύ
Κίνας και ΗΠΑ για το εμπόριο.
Κατά0,72% ενισχύθηκε ο γερμανικός δείκτης DAX στις 12.060,59 μονάδες, κέρδη κατέγραψε και ο
γαλλικός CAC 40 κατά 0,27% στις 5.327,44 μονάδες ενώ ο FTSE 100 υποχώρησε κατά 0,09%
στις 7.201,25 μονάδες.
Στονευρωπαϊκό νότο, ο ισπανικός IBEX 35 κατέγραψε άνοδο κατά 0,25% στις 9.118,22 μονάδες
και ο δείκτης του Μιλάνου κέρδισε 0,30% στις 20.879,50 μονάδες.
ΗΟυάσιγκτον αύξησε τους δασμούς για τα κινεζικά προϊόντα από 10% σε 25% με τον Αμερικανό
πρόεδρο να προειδοποιεί για επιβολή δασμών 25% σε αγαθά αξίας $325 δισ. που δεν
φορολογούνται σήμερα.
Σήμεραο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στο
twitter πως "οι συνομιλίες με την Κίνα συνεχίζονται με πολύ ευχάριστο τρόπο – δεν υπάρχει καμία
απολύτως ανάγκη για βιασύνη – καθώς πληρώνονται τώρα στις ΗΠΑ από την Κίνα δασμοί 25%
σε αγαθά και προϊόντα αξίας 250 δισ. δολ. Οι μαζικές αυτές πληρωμές πάνε απευθείας στο
δημόσιο ταμείο των ΗΠΑ…".
Επίσηςσε άλλη ανάρτησή του ανέφερε πως ο οι δασμοί θα κάνουν τις ΗΠΑ πολύ πιο δυνατές και
ότι η Κίνα δεν θα έπρεπε να επαναδιαπραγματευτεί συμφωνία με τις ΗΠΑ την τελευταία στιγμή.
Απότις μετοχές που ξεχώρισαν σήμερα είναι η μετοχή της Thyssenkrupp που ενισχύθηκε κατά
28,4% μετά την ανακοίνωση του Reuters ότι η εταιρεία εξετάζει την μερική εισαγωγή της
επιχείρησής της που σχετίζεται με τους ανελκυστήρες. Επίσης ο γερμανικός ραδιοτηλεοπτικός
οργανισμός ProSiebensat ενισχύθηκε κατά 5% μετά την ανακοίνωση πως θα λανσάρει την
streaming υπηρεσία του τον Ιούνιο. Την ίδια ώρα η εταιρεία ιατρικών συσκευών Ambu είδε την
μετοχή της να υποχωρεί κατά 20% μετά την γνωστοποίηση της είδησης πως ο διευθύνων
σύμβουλός της Lars Marcher παραιτείται.
Σταμάκρο της ημέρας, οι γερμανικές εξαγωγές ανέκαμψαν τον Μάρτιο στο πλαίσιο των
αυξανόμενων εμπορικών εντάσεων παγκοσμίως, προσφέροντας κάποια ανακούφιση στις

ανησυχίες για την ανάκαμψη της μεγαλύτερης οικονομίας της ευρωζώνης. Η ομοσπονδιακή
στατιστική υπηρεσία ανακοίνωσε ότι οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν 1,5% τον Μάρτιο σε σχέση
με τον Φεβρουάριο, ενώ οι εισαγωγές αυξήθηκαν 0,4%. Το προσαρμοσμένο εμπορικό πλεόνασμα
της Γερμανίας, διαμορφώθηκε στα 20 δισ. ευρώ, ενώ οι οικονομολόγοι ανέμεναν 18,1 δισ. ευρώ.
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