Ευρωζώνη και Κίνα κράτησαν τα
ευρωπαϊκά χρηματιστήρια χωρίς
αξιόλογες μεταβολές
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Χωρίςαξιόλογες μεταβολές έκλεισαν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς οι επενδυτές
αντέδρασαν σε νέα δεδομένα σχετικά με το κινεζικό εμπόριο αλλά και στα στοιχεία βιομηχανικής
παραγωγής της Ευρωζώνης.
Επίσημηέκθεση που είδε το φως της δημοσιότητας την Παρασκευή αποκάλυψε ότι οι εξαγωγές
της Κίνας μειώθηκαν μεν τον Ιούνιο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα πέρσι, αλλά λιγότερο
απ' ό,τι αναμενόταν. Οικονομικοί αναλυτές ανέφεραν ότι ανέμεναν μείωση της τάξης του 2%, όμως
στην έκθεση γίνεται λόγος για μείωση περί το 1,3%, εν μέσω αυξημένης πίεσης από τους
αμερικανικούς δασμούς.
Απότην άλλη, η βιομηχανική παραγωγή της ζώνης του ευρώ αυξήθηκε, τον Μάιο, περισσότερο
απ' ό,τι αναμενόταν, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν την Παρασκευή,
αντισταθμίζοντας έτσι τις μειώσεις των δύο τελευταίων μηνών και αναιρώντας τις ζοφερές
προβλέψεις που προκάλεσαν οι παρατεταμένες εμπορικές εντάσεις. Η Eurostat, δήλωσε ότι η
εργοστασιακή παραγωγή της Ευρωζώνης αυξήθηκε κατά 0,9% τον Μάιο, υπερβαίνοντας τις
μεσαίες προσδοκίες της αγοράς που ανέμεναν 0,2%.
Στιςευρωαγορές, ο δείκτης Stoxx 600 ενισχύθηκε μόλις 0,04% στις 386 μονάδες, ενώ ο Euro
Stoxx 50 κατέγραψε άνοδο 0,03%, ή κατά 0,9 μονάδες, κλείνοντας στις 3.497.
Ο FTSE 100 στο Λονδίνο σημείωσε πτώση 0,05% ή 3,85 μονάδες, στις 7.505 μονάδες, ο DAX 30
στη Φρανκφούρτη κινήθηκε χαμηλότερα 0,07%, ή 8,8 μονάδες, στις 12.323 μονάδες και ο CAC 40
στο Παρίσι κατέγραψε κέρδη 0,38%, ή 20,92 μονάδες στις 5.572 μονάδες.
Αντίστοιχα, στα χρηματιστήρια του ευρωπαϊκού νότου, ο δείκτης IBEX της Μαδρίτης κινήθηκε
υψηλότερα 0,14% στις 9.293 μονάδες και ο δείκτης FTSE MIB στο Μιλάνο κατέγραψε κέρδη μόλις
0,06% στις 22.182 μονάδες.
Ημετοχή της Daimler κατέγραψε πτώση 0,6% στο κλείσιμο, μετά και τις προειδοποιήσεις του
ομίλου ότι επίκειται ανακοίνωση για απώλειες, προ τόκων και φόρων, κατά το δεύτερο τρίμηνο του
2019, της τάξης του 1,6 δισ. ευρώ, ενώ την ίδια περίοδο πέρσι είχε ανακοινωθεί κέρδος 2,6 δισ.

ευρώ.
Τηνίδια ώρα, οι μετοχές της Deutsche Bank, κατέγραψαν άνοδο 2,5%, ωθούμενες και από την
αναβάθμιση που τους έκανε η UBS, λόγω και της μεγάλης αναδιάρθρωσης που προσπαθεί να
φέρει εις πέρας η τράπεζα.
Οιεπενδυτές, βέβαια προσπαθούν να επεξεργαστούν τα ανάμεικτα μηνύματα που έρχονται από
την πλευρά της Fed, καθώς, ενώ ο πρόεδρος, Jerome Powell, κατά τη δεύτερη μέρα της
κατάθεσής του ενώπιον του Κογκρέσου, αναφέρθηκε στους αυξανόμενους κινδύνους παγκοσμίως,
οι οποίοι θα μπορούσαν να πυροδοτήσουν μία μείωση επιτοκίου, οι περιφερειακοί επικεφαλής των
τμημάτων της Fed, σε σχόλιά τους, έφτιαχναν μία πιο... ρόδινη εικόνα, αυτή της συνεχιζόμενης
ανάπτυξης των ΗΠΑ και θετικές προοπτικές στο επιχειρηματικό κλίμα.
Σεεταιρικές ειδήσεις, ο κινεζικός τουριστικός όμιλος Fosun δήλωσε την Παρασκευή ότι βρίσκεται
σε προχωρημένες συνομιλίες με τους πιστωτές του Thomas Cook Group, ώστε να ενισχύσει με
750 εκατ. λίρες το ταξιδιωτικό πρακτορείο. Μετά τα σχόλια, η μετοχή της εταιρείας βυθίστηκε στο
χαμηλότερο καταγεγραμμένο ποσοστό της, καταγράφοντας πτώση άνω του 60%.
ΗAir China συμφώνησε να αγοράσει 20 αεροσκάφη A350-900 από την Airbus, κίνηση που ώθησε
τη μετοχή της Airbus σε άνοδο 1,4%.
Ηιταλική ομάδα υποδομών Atlantia δήλωσε ότι θα διερευνήσει το ενδεχόμενο αγοράς μεριδίου
στην προβληματική κρατική αεροπορική εταιρεία Alitalia, αν και είναι απίθανο να γίνει κάτι πριν
από την προθεσμία της κυβέρνησης, που είναι η Δευτέρα. Η μετοχή της Atlantia κατέγραψε άνοδο
κατά 1,5% μετά το άκουσμα της είδησης.
Ηνορβηγική εταιρεία Finance Storebrand έπεσε 4% στον πάτο του Stoxx 600 μετά από τα χλιαρά
αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου, ενώ η ασφαλιστική Gjensidige Forsikring ανέβηκε 4,6%
μετά την ανακοίνωση καλύτερων προσδοκιών κέρδους προ φόρων.
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