Ο εμπορικός πόλεμος ρίχνει τις
ευρωπαϊκές αγορές
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Πτωτικάκινούνται οι ευρωπαϊκές αγορές σήμερα Πέμπτη μετά τα ισχυρά κέρδη που κατέγραψαν
χτες στον απόηχο της είδησης πως ο Τραμπ θα αναβάλει τους δασμούς στα εισαγόμενα
αυτοκίνητα για έξι μήνες.
Ογερμανικός δείκτης DΑΧ υποχωρεί κατά 0,17% στις 12.078,61 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40
σημειώνει πτώση 0,17% στις 5.364,33 μονάδες και ο δείκτης του Λονδίνου FTSE 100 χάνει 0,12%
στις 7.287,75 μονάδες.
Στονευρωπαϊκό νότο, ο ισπανικός IBEX 35 επίσης υποχωρεί κατά 0,45% και ο δείκτης του
Μιλάνου, FTSE MIB καταγράφει απώλειες 0,32%.
Ηεμπορική διένεξη ΗΠΑ – Κίνας εξακολουθεί να απασχολεί τους επενδυτές οι οποίοι εμφανίζονται
επιφυλακτικοί για την επίτευξη μιας συμφωνίας. Στις τελευταίες εξελίξει ο υπουργός Οικονομικών
των ΗΠΑ, Στίβεν Μνούτσιν ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να ταξιδέψει σύντομα στο Πεκίνο για να
συνεχίσει τις εμπορικές διαπραγματεύσεις με την Κίνα.
Σταεταιρικά νέα της ημέρας, η Nestle SA ανακοίνωσε σήμερα ότι έχει εισέλθει σε αποκλειστικές
διαπραγματεύσεις με κοινοπραξία στην οποία είναι επικεφαλής το private equity EQT και μία
θυγατρική της Abu Dhabi Investment Authority για την πώληση των δραστηριοτήτων της
εξειδικευμένης ιατρικής περιποίησης του δέρματος (skin-health). Ο ελβετικός κολοσσός
ανακοίνωσε ότι η συμφωνία – η οποία αναμένεται να κλείσει το δεύτερο μισό του έτους –
διαμορφώνει την αξία των δραστηριοτήτων στα 10,2 δισ. ελβετικά φράγκα ($10,1 δισ.), όπως
μεταδίδουν ξένα ειδησεογραφικά πρακτορεία.
Επίσηςη ιταλική ασφαλιστική Generali ανακοίνωσε καθαρά κέρδη €744 εκατομμυρίων
καταγράφοντας άνοδο 28% λαμβάνοντας ώθηση από τα αυξανόμενα λειτουργικά αποτελέσματα
και τις πωλήσεις των επιχειρήσεων.
ΗNN Group ξεπέρασε τις εκτιμήσεις των αναλυτών με άνοδο 50% στα κέρδη του πρώτου
τριμήνου τα οποία διαμορφώθηκαν στα €468 εκατομμύρια.
ΗThomas Cook είδε κατέγραψε αύξηση των ζημιών και δήλωσε ότι η πολιτική αβεβαιότητα θα
επηρεάσει τα κέρδη της αυτό το καλοκαίρι. Η εταιρεία ανέφερε ζημίες στα κέρδη προ φόρων

ύψους 245 εκατομμυρίων λιρών.
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