Σημαντικά κέρδη στην Ευρώπη με
ώθηση από τα θετικά μηνύματα
για εμπόριο και Brexit
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Μεσημαντικά κέρδη ολοκλήρωσαν την τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας οι ευρωπαϊκές
αγορές, αντλώντας ώθηση από τα θετικά μηνύματα που έρχονται τόσο από το μέτωπο του
εμπορικού πολέμου ΗΠΑ - Κίνας όσο και από αυτό του Brexit.
Οπανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση με κέρδη 2,31% και έκλεισε στις
391,60 μονάδες, με τις τραπεζικές μετοχές να ενισχύονται σχεδόν 5% και τους περισσότερους
επιμέρους κλάδους να τερματίζουν σε θετικό έδαφος. Αντίστοιχη άνοδο κατέγραψε και ο Euro
Stoxx 50, που ενισχύθηκε κατά 2,17%, στις 3.569,92 μονάδες.
"Άλμα”2,86% κατέγραψε ο γερμανικός δείκτης DAX, που έκλεισε στις 12.511,65 μονάδες,
σημειώνοντας υψηλό ενός μήνα, ενώ με άνοδο 1,73% έκλεισε ο γαλλικός CAC 40, στις 5.665,48
μονάδες.
Μεκέρδη μεν αλλά μικρότερα των άλλων δεικτών έκλεισε ο FTSE 100 στο Λονδίνο, που τερμάτισε
τη συνεδρίαση στις 7.247,08 μονάδες, 0,84% υψηλότερα, καθώς το ράλι της στερλίνας εν μέσω
αισιοδοξίας ότι θα μπορούσε να επιτευχθεί μια συμφωνία για το διαζύγιο Βρετανίας και ΕΕ
ψαλίδισε τα κέρδη των βρετανικών μετοχών.
Μεσημαντικά κέρδη έκλεισαν και οι δείκτες της ευρωπεριφέρειας, με τον ιταλικό FTSE MIB να
τερματίζει στις 22.165,34 μονάδες, με άνοδο 1,88%, τον ισπανικό IBEX 35 να ενισχύεται κατά
1,8% στις 9.273,80 μονάδες και τον πορτογαλικό PSI 20 να κλείνει 1,20% υψηλότερα, στις
5.003,97 μονάδες.
Τοαγοραστικό ενδιαφέρον πυροδότησε το νέο σχόλιο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ
στο Twitter ότι η σημερινή συνάντηση των διαπραγματευτών ΗΠΑ και Κίνας πραγματοποιήθηκε σε
"θερμότερο κλίμα” σε σχέση με το παρελθόν. Ο Τραμπ ανήρτησε το εν λόγω σχόλιο λίγο πριν το
ραντεβού του με τον αντιπρόεδρο της κινεζικής κυβέρνησης, Λιού Χε, ενισχύοντας τις ελπίδες ότι
οι δύο πλευρές θα μπορούσαν να καταλήξουν σε μια ενδιάμεση συμφωνία και κατ’ επέκταση στην
αποφυγή της αύξησης των αμερικανικών δασμών σε κινεζικές εισαγωγές 250 δισ. δολαρίων που
πρόκειται να τεθούν σε ισχύ στις 15 Οκτωβρίου.

Πίσωστην Ευρώπη, η αυξανόμενη αισιοδοξία ότι το Λονδίνο και οι Βρυξέλλες μπορεί τελικά να
καταλήξουν σε μια συμφωνία για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή
Ένωση, συνέβαλε κι αυτή στην τόνωση του αγοραστικού ενδιαφέροντος.
Οπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Ντόναλντ Τουσκ δήλωσε την Παρασκευή πως έλαβε
θετικά μηνύματα από τον πρωθυπουργό της Ιρλανδίας, Λίο Βαράντκαρ, ότι μια συμφωνία για την
αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από το μπλοκ είναι εφικτή. Παράλληλα, η Κομισιόν
ανακοίνωσε ότι ο επικεφαλής διαπραγματευτής της ΕΕ, Μισέλ Μπαρνιέ είχε μια "εποικοδομητική"
συνάντηση με τον Βρετανό υπουργό αρμόδιο για το Brexit Στίβεν Μπάρκλεϊ, προσθέτοντας ότι
συμφωνήθηκε με το Ηνωμένο Βασίλειο να "ενταθούν” οι διαπραγματεύσεις, σε μια προσπάθεια να
επιτευχθεί μια συμφωνία για το διαζύγιο πριν από τις 31 Οκτωβρίου.
Οιτελευταίες αυτές εξελίξεις ώθησε υψηλότερα τη στερλίνα, για δεύτερη διαδοχική ημέρα, με το
βρετανικό νόμισμα να ενισχύεται νωρίτερα έως τα 1,2706 δολάρια, το οποίο είναι το υψηλότερο
επίπεδο που έχει βρεθεί από τότε που η Τερέζα Μέι αποχώρησε από τον πρωθυπουργικό θώκο.
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