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Ήπιαανοδικά συνεχίζουν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια την Παρασκευή καθώς οι αναλυτές
περιμένουν τα στοιχεία που θα ανακοινωθούν σήμερα για τις νέες θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ μετά
το μπαράζ των απογοητευτικών στοιχείων που είδαν το φως της δημοσιότητας τις προηγούμενες
ημέρες.
Στοταμπλό, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx Europe 600 ενισχύεται 0,15% στις 378,04 μονάδες.
Ογερμανικός DAX σημειώνει οριακές μεταβολές στις 11.926,94 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40
ενισχύεται σε ποσοστό 0,2% στις 5.450,29 μονάδες, ενώ ο βρετανικός FTSE 100 κερδίζει 0,3%
στις 7.100,93 μονάδες.
Στηνπεριφέρεια ο ιταλικός FTSE MIB σημειώνει μικρά κέρδη 0,1%, ενώ ο ισπανικός IBEX χάνει
0,1%.
Οιεπενδυτές εμφανίζονται διστακτικοί ενόψει των κρίσιμων στοιχείων που θα ανακοινωθούν
αργότερα στις ΗΠΑ για την πορεία της απασχόλησης τα οποία αναμένεται να καθορίσουν σε
μεγάλο βαθμό τις αποφάσεις της Federal Reserve στην συνεδρίαση νομισματικής πολιτικής του
επόμενου μήνα.
Τααπογοητευτικά στοιχεία που ανακοινώθηκαν τις προηγούμενες ημέρες για την πορεία της
μεταποίησης και του κλάδου των υπηρεσιών έχουν πυροδοτήσει προσδοκίες για περαιτέρω
χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής στις ΗΠΑ μετά τις δύο διαδοχικές μειώσεις των
αμερικανικών επιτοκίων που πραγματοποίησε η Fed τους προηγούμενους μήνες.
Στονδρόμο της νομισματικής χαλάρωσης κινείται εξάλλου και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα η
οποία ανακοίνωσε τον προηγούμενο μήνα την περαιτέρω μείωση του επιτοκίου της διευκόλυνσης
αποδοχής καταθέσεων κατά 10 μονάδες βάσης στο -0,50% και την επανέναρξη αγορών
ομολόγων και άλλων χρεογράφων προκειμένου να τονώσει την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό.
Στομέτωπο των διαπραγματεύσεων Ε.Ε. – Ηνωμένου Βασιλείου για το Brexit ο πρόεδρος του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντόναλντ Τουσκ δήλωσε ότι είναι "ανοιχτός, αλλά δεν έχει πειστεί" από
την τελευταία πρόταση του Βρετανού πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον.

ΤηνΠέμπτη, Ο Βρετανός πρωθυπουργός είχε δηλώσει ότι είχε κάνει "μια γνήσια προσπάθεια να
γεφυρώσει το χάσμα" με την Ε.Ε.
Δημοσιεύματαότι η Apple ζήτησε από τους προμηθευτές του iPhone 11 να ενισχύσουν την
παραγωγή τους δίνουν ώθηση στον ευρωπαϊκό τεχνολογικό τομέα, με την εταιρεία αισθητήρων
AMS να κερδίζει 2,85% και τις εταιρείες ημιαγωγών STM και Dialog Semiconductor να ενισχύονται
πάνω από 2%.
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