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"Επιστρέφουν"τα κέρδη τους οι ευρωπαϊκές μετοχές, μετά τα αδύναμα στοιχεία για τη μεταποίηση
στην Ευρωζώνη.
Ημεταποιητική δραστηριότητα στην συρρικνώθηκε με τον μεγαλύτερο ρυθμό των τελευταίων επτά
ετών τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με έρευνα που υποδηλώνει ότι δεν θα υπάρξει ανάκαμψη
σύντομα. Ο δείκτης μεταποίησης της ευρωζώνης διαμορφώθηκε στις 45,7 μονάδες, οριακά
υψηλότερα από τις αρχικές εκτιμήσεις για 45,6 μονάδες, αλλά στο χαμηλότερο επίπεδο από τον
Οκτώβριο του 2012 και πολύ χαμηλότερα από τις 50 μονάδες που διαχωρίζουν την ανάπτυξη από
τη συρρίκνωση.
Οπανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 καταγράφει οριακές απώλειες 0,03% στις 391,20 μονάδες,
ενώ ο EuroStoxx 50 κινείται στο +0,12%.
ΣτηΓερμανία, ο DAX κερδίζει 0,07% στις 12.437 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 ενισχύεται κατά
0,05% στις 5.680 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE κινείται στο -0,11% και τις 7.400 μονάδες.
Στηνπεριφέρεια, ο ιταλικός FTSE MIB σημειώνει άνοδο 0,77%, ενώ με κέρδη 0,53% κινείται ο
ισπανικός IBEX 35. Στο +0,10% ο πορτογαλικός PSI 20.
Ηπροσοχή παραμένει και σήμερα στραμμένη στην εμπορική διαπραγμάτευση ΗΠΑ-Κίνας, μετά
και τη διάψευση δημοσιευμάτων από τον σύμβουλο του Λευκού Οίκου για το εμπόριο Peter
Navarro που ήθελαν την κυβέρνηση Trump να εξετάζει το ενδεχόμενο να απεντάξει κινεζικές
εταιρείες από τα αμερικανικά χρηματιστήρια. Ο Navarro έκανε λόγο για "fake news".
Πολλάειδησεογραφικά πρακτορεία μετέδωσαν την Παρασκευή ότι ο Λευκός Οίκος έχει ξεκινήσει να
εξετάζει το ενδεχόμενο να θέσει περιορισμούς στις αμερικανικές επενδύσεις στην Κίνα.
Στιςεπιχειρηματικές εξελίξεις, ο διευθυντής λειτουργιών της Credit Suisse Pierre -Olivier Bouee
παραιτήθηκε, έχοντας αναλάβει την ευθύνη για την παρακολούθηση του πρώην επικεφαλής
διαχείρισης πλούτου της τράπεζες, Iqbal Khan.

Σταυπόλοιπα μάκρο, σε χαμηλό οκτώ μηνών διαμορφώθηκε ο ρυθμός αύξησης των τιμών
κατοικιών στη Βρετανία σε ετήσια βάση τον Σεπτέμβριο, ενισχύοντας τις ενδείξεις ότι η αγορά
μπορεί να επιβραδύνεται ξανά εν όψει του deadline του Οκτωβρίου για το Brexit.
Οιτιμές κατοικιών αυξήθηκαν 0,2% σε ετήσια βάση, σημειώνοντας επιβράδυνση από την αύξηση
0,6% τον Αύγουστο, σύμφωνα με τη Nationwide.
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