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Μεσημαντικές απώλειες άνω του 1% συνεχίζουν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια στη συνεδρίαση της
Πέμπτης καθώς παραμένουν στο προσκήνιο οι ανησυχίες για το αδιέξοδο που έχει διαμορφωθεί
στις εμπορικές διαπραγματεύσεις ΗΠΑ - Κίνας, μετά την κλιμάκωση των προηγούμενων ημερών.
Ωστόσο, το βλέμμα των επενδυτών είναι στραμμένο και στις εκλογές για το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο που ξεκίνησαν σήμερα στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ολλανδία. Τα λαϊκιστικά
κόματα αναμένεται να σημειώσουν άνοδο σε όλη την Ευρώπη, κάτι που μένει να επιβεβαιωθεί
όταν θα ανακοινωθούν τα εκλογικά αποτελέσματα για το σύνολο του μπλοκ την Κυριακή.
Σεό,τι αφορά την κόντρα Ουάσιγκτον - Πεκίνου, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να διορθώσουν
τις εσφαλμένες πράξεις τους εάν θέλουν να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις με την Κίνα για να
τερματιστεί ο καταστροφικός εμπορικός πόλεμος, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Εμπορίου της
Κίνας, προσθέτοντας ότι οι συνομιλίες θα πρέπει να βασίζονται στον αμοιβαίο σεβασμό.
Οιδύο μεγαλύτερες οικονομίες του πλανήτη έχουν διακόψει τις διαπραγματεύσεις μετά την αύξηση
των δασμών από την αμερικανική πλευρά και την άμεση απάντηση της Κίνας με αντίποινα στις
εισαγωγές από τις ΗΠΑ.
Τηνίδια στιγμή, εντείνονται οι ανησυχίες για τον κίνδυνο η εμπορική αντιπαράθεση των δύο χωρών
να εξελιχθεί σε τεχνολογικό πόλεμο μετά την απόφαση των ΗΠΑ να αποκόψουν τον κινεζικό
κολοσσό Huawei από την αμερικανική αγορά.
Οιαναλυτές εκτιμούν ότι θα πρέπει να υπάρξει κάποια πρωτοβουλία από τις πολιτικές ηγεσίες των
δύο χωρών προκειμένου να αρθεί το αδιέξοδο ενόψει της συνόδου κορυφής της Ομάδας των
Είκοσι (G-20) τον επόμενο μήνα στην Οσάκα της Ιαπωνίας.
Στοταμπλό ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx Europe 600 υποχωρεί κατά 1,52% στις
373,41 μονάδες.
Ογερμανικός DAX σημειώνει απώλειες 1,95% στις 11.931,39 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40

υποχωρεί επίσης κατά 1,86% στις 5.2798,82 μονάδες, ενώ ο βρετανικός FTSE 100 διολισθαίνει
κατά 1,48% στις 7.225,91 μονάδες.
Στηνπεριφέρεια, ο ιταλικός δείκτης FTSE MIB υποχωρεί 1,89%, ενώ ο ισπανικός IBEX 35
σημειώνει απώλειες 1,40%.
Σταμάκρο της ημέρας, τα στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η εταιρεία Markit έδειξαν ότι το
επίπεδο της οικονομικής δραστηριότητας στην Ευρωζώνη παρέμεινε το Μάιο σε αδύναμα
επίπεδα.
Ειδικότερα, ο σύνθετος δείκτης PMI για τον κλάδο των υπηρεσιών και τη μεταποίηση
διαμορφώθηκε στις 51,6 μονάδες το Μάιο από 51,5 μονάδες τον προηγούμενο μήνα.
"Στατρέχοντα επίπεδα, ο δείκτης PMI δείχνει ανάπτυξη του ΑΕΠ κατά μόλις 0,2% το δεύτερο
τρίμηνο", σχολίασε ο Chris Williamson, επικεφαλής οικονομολόγος της Markit.
Ομεταποιητικός δείκτης PMI διαμορφώθηκε σε χαμηλό δύο μηνών στις 47,7 μονάδες από 47,9
μονάδες τον Απρίλιο, παραμένοντας κάτω από το επίπεδο των 50 μονάδων που διαχωρίζει την
επέκταση από τη συρρίκνωση της δραστηριότητας. Ο δείκτης PMI για τον κλάδο των υπηρεσιών
διολίσθησε σε χαμηλό τεσσάρων μηνών στις 52,5 μονάδες από 52,8 μονάδες τον Απρίλιο.
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