Με μικρά κέρδη έκλεισαν οι
ευρωαγορές με το βλέμμα στο
εμπόριο
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Μεμικρά κέρδη ολοκλήρωσαν τη συνεδρίαση της Πέμπτης οι ευρωπαϊκές αγορές, καθώς οι
ανησυχίες για τις εμπορικές εντάσεις περιόρισαν το θετικό κλίμα που δημιούργησαν τα νέα
ιστορικά υψηλά που κατέγραψε η Wall Street εχθές και η τοποθέτηση της Κριστίν Λαγκάρντ στην
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, που διαμόρφωσε προσδοκίες ότι η επεκτατική πολιτική της
κεντρικής τράπεζας θα συνεχιστεί.
Πιοσυγκεκριμένα, τις ανησυχίες για τις εξελίξεις στο εμπορικό μέτωπο τροφοδότησαν εκ νέου οι
δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, την Τετάρτη, που κατηγόρησε την
Ευρώπη και την Κίνα ότι "χειραγωγούν" τα νομίσματά τους.
"Κίνακαι Ευρώπη παίζουν μεγάλο παιχνίδι νομισματικής χειραγώγησης και αιμοδοτούν με χρήμα
το σύστημά τους προκειμένου να ανταγωνιστούν τις ΗΠΑ. Πρέπει να ΑΠΑΝΤΗΣΟΥΜΕ, αλλιώς θα
παραμείνουμε οι χαζοί που κάθονται πίσω και ευφενικά παρακολουθούν άλλες χώρες να παίζουν
τα παιχνίδια τους - όπως κάνουν εδώ και χρόνια!", ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος.
Τοκλίμα επιβάρυνε έτι περαιτέρω η δήλωση του εκπροσώπου του Υπουργείου Εμπορίου της
Κίνας, Γκάο Φενγκ, ότι οι υφιστάμενοι δασμοί των ΗΠΑ θα πρέπει να καταργηθούν προκειμένου
να υπάρξει μια εμπορική συμφωνία μεταξύ των δύο χωρών, επιβεβαιώνοντας πάντως ότι οι δύο
χώρες ξεκίνησαν και πάλι τις διαπραγματεύσεις.
Στοταμπλό, ο πανευρωπαϊκός δείκτης European Stoxx 600 έκλεισε με μικρή άνοδο κατά 0,09%
στις 392,94 μονάδες.
Ογερμανικός DAX ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση με κέρδη 0,11% στις 12.629,90 μονάδες, ο
γαλλικός CAC 40 έκλεισε με οριακή άνοδο 0,03% στις 5.620,73 μονάδες, ενώ αντίθετα ο
βρετανικός FTSE 100 υποχώρησε κατά 0,8% στις 7.603,58 μονάδες.
Στηνπεριφέρεια ο ιταλικός FTSE MIB σημείωσε άνοδο 0,98% στις 22.120,70 μονάδες, ενώ ο
ισπανικός IBEX 35 ενισχύθηκε οριακά κατά 0,07% στις 9.401 μονάδες.

Στα μάκρο της ημέρας, τα στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η Eurostat έδειξαν ότι οι λιανικές
πωλήσεις υποχώρησαν για δεύτερο διαδοχικό μήνα στην Ευρωζώνη, σε ένα νέο σημάδι ότι ο
ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας υποχωρεί το δεύτερο τρίμηνο.
Ειδικότερα, οι λιανικές πωλήσεις υποχώρησαν 0,3% τον Μάιο από τον Απρίλιο, όπως ανακοίνωσε
σήμερα η ευρωπαϊκή στατιστική υπηρεσία. Τον Απρίλιο οι λιανικές πωλήσεις είχαν εμφανίσει
μικρή μείωση 0,1%.
ΣτηΓερμανία, τη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης, οι λιανικές πωλήσεις υποχώρησαν 0,6% σε
μηνιαία βάση, ενώ στη Γαλλία, τη δεύτερη μεγαλύτερη, σημείωσαν άνοδο 0,4%.
Στιςεπιχειρηματικές εξελίξεις, το Reuters μετέδωσε ότι η Deutsche Bank ετοιμάζεται να
δρομολογήσει σαρωτικές αλλαγές στις δραστηριότητες επενδυτικής τραπεζικής τις επόμενες
ημέρες.
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