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Μεάνοδο έκλεισαν την Πέμπτη οι βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες στην Ευρώπη, με το βλέμμα
των επενδυτών να είναι στραμμένο στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού και στις επικείμενες
διαπραγματεύσεις ΗΠΑ - Κίνας για ζητήματα εμπορίου.
Οπανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 έκλεισε με άνοδο 0,72%, στις 383,02 μονάδες, μετά από
έντονες διακυμάνσεις κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. Οι ευαίσθητοι στις εξελίξεις σε εμπορικό
επίπεδο κλάδοι της αυτοκινητοβιομηχανίας και των βασικών πόρων ηγήθηκαν των κερδών, με
άνοδο 2% και 3% αντίστοιχα.
Οδείκτης Eurostoxx 50, με τα "βαριά χαρτιά" της Ευρωζώνης, σημείωσε άνοδο 0,92%, στις
3,493,96 μονάδες. Ο γερμανικός DAX σημείωσε κέρδη 0,58%, στις 12.164,20 μονάδες, με τον
γαλλικό CAC να κινείται ισχυρότερα ανοδικά, κατά 1,27%, στις 5.569,05 και τον βρετανικό FTSE
100 να κερδίζει 0,28%, στις 7.186,70.
Στηνπεριφέρεια, ο ιταλικός FTSE MIB ενισχύθηκε ισχυρά κατά 1,03% και ο ισπανικός IBEX 35
ακόμη περισσότερο, κατά 1,25%.
Οιδιαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του πλανήτη ξεκινούν αργότερα
σήμερα στην Ουάσινγκτον, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να ανακοινώνει πριν από
λίγες ώρες ότι την Παρασκευή θα υποδεχθεί στον Λευκό Οίκο τον αντιπρόεδρο της κινεζικής
κυβέρνησης Liu He.
Στοσχετικό tweet του, ο επικεφαλής του αμερικανικού κράτους αναφέρει: "Μεγάλη ημέρα για τις
διαπραγματεύσεις με την Κίνα. Θέλουν να πετύχουν συμφωνία, θέλω όμως εγώ; Θα συναντηθώ
με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης (σ.σ. της Κίνας) αύριο στον Λευκό Οίκο".
ΣτηνΕυρώπη, μια συνάντηση μεταξύ των διαπραγματευτών Ηνωμένου Βασιλείου και Ευρωπαϊκής
Ένωσης για το Brexit έλαβε αναβολή για την Παρασκευή, αφού η ΕΕ ενημέρωσε τον Βρετανό
πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον ότι χρειάζονται μεγάλες υποχωρήσεις εκ μέρους του Λονδίνου,
εάν το τελευταίο επιθυμεί μια συμφωνία της "τελευταίας στιγμής" πριν την εκπνοή της προθεσμίας
για έξοδο του ΗΒ από την Ένωση στις 31 Οκτωβρίου.

Ωστόσο, μια αχτίδα αισιοδοξίας ήλθε από τη συνάντηση Τζόνσον με τον ομόλογό του της
Δημοκρατίας της Ιρλανδίας Λίο Βαράντκαρ στη βορειοδυτική Αγγλία, μετά την οποία οι δύο
πρωθυπουργοί εξέδωσαν κοινό ανακοινωθέν στο οποίο γίνεται λόγος για εξεύρεση "διόδου προς
μια πιθανή συμφωνία". Η στερλίνα ενισχυόταν κατά 1% έναντι του δολαρίου μετά την σχετική
είδηση.
Στοπεδίο των μάκρο, τα στοιχεία για το ΑΕΠ του ΗΒ ξεπέρασαν τις προσδοκίες, με αύξηση 0,3%
στο τρίμηνο Ιουνίου, Ιουλίου, Αυγούστου, καθώς η ανάπτυξη τον Ιούλιο αναθεωρήθηκε προς τα
πάνω από 0,3% σε 0,4%. Με βάση τα στοιχεία, η Βρετανία πιθανόν να αποφύγει .
Σεεπίπεδο μεμονωμένων μετοχών, η κατασκευάστρια ειδών πολυτελείας LVMH είδε τη μετοχή της
να σημειώνει άνοδο 5% μετά τα ισχυρά αποτελέσματα που ανακοίνωσε, "τραβώντας" μαζί της
στην άνοδο και την Christian Dior κατά 4%. Η βρετανική Clydesdale Bank ενισχύθηκε άνω του 6%,
στην κορυφή του Stoxx 600.
Στοάλλο άκρο του πανευρωπαϊκού δείκτη, η δανική εταιρεία βιοεπιστήμης Chr. Hansen είδε τη
μετοχή της να σημειώνει βουτιά 9%, καθώς απογοήτευσε σε σχέση με τα αναμενόμενα κέρδη της,
ενώ η ολλανδική εταιρεία του κλάδου τεχνολογίας υγείας Philips σημείωσε πτώση επίσης 9%, μετά
την προειδοποίηση που εξέδωσε ότι δεν θα πετύχει τον στόχο της για το 2019 όσον αφορά το
περιθώριο κέρδους της.
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