Με οριακές απώλειες έκλεισαν οι
ευρωαγορές, υπό τον φόβο του...
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Μεοριακές απώλειες, χάνοντας το σύνολο των κερδών τους κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης,
έκλεισαν οι ευρωαγορές την Πέμπτη, καθώς αυξάνονται οι αντιδράσεις βρετανικών πολιτικών
δυνάμεων και Βρετανών βουλευτών για το σχέδιο οριστικής συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένου Βασιλείου στο οποίο κατέληξαν Βρυξέλλες και Λονδίνο.
Οπανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 έκλεισε με πτώση 0,10%, με τους κλάδους των υπηρεσιών
υγείας και των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών να ηγούνται των κερδών και τον κλάδο τροφίμων
και ποτών να υφίσταται τις μεγαλύτερες απώλειες, υποχωρώντας κατά 0,8%.
Οδείκτης Eurostoxx 50 υποχώρησε κατά 0,30%, στις 3,588,62 μονάδες. Ο γερμανικός DAX
"έχασε" 0,12%, στις 12.654,95 μονάδες, ο γαλλικός CAC υποχώρησε κατά 0,42% στις 5.673,07,
ενώ ο βρετανικός FTSE 100 αποτέλεσε θετική "παραφωνία", με άνοδο 0,20%, στις 7.182,32
μονάδες.
Στηνπεριφέρεια, ο ιταλικός FTSE MIB υποχώρησε κατά 0,23% και ο ισπανικός IBEX 35 κατά
0,50%.
Ο Stoxx 600 έφτασε να ενισχύεται έως και 0,7% μετά το tweet του Μπόρις Τζόνσον για την
επίτευξη "εξαιρετικής νέας συμφωνίας" μεταξύ ΕΕ και ΗΒ, λίγο πριν ο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ
επιβεβαιώσει επίσης την ύπαρξη συμφωνίας.
Ηβρετανική λίρα στερλίνα έφθασε σε υψηλό πενταμήνου, στα 1,2949 δολάρια, ωστόσο αργότερα
υποχώρησε στα 1,2860 λόγω των αντιδράσεων που σημειώνονται στο Λονδίνο και των
αμφιβολιών για το κατά πόσο ο Μπόρις Τζόνσον θα μπορέσει να "περάσει" τη συμφωνία από τη
Βουλή των Κοινοτήτων του ΗΒ το Σάββατο.
Τοβορειοϊρλανδικό Δημοκρατικό Ενωτικό Κόμμα (DUP), δεξιά προτεσταντική πολιτική δύναμη που
στηρίζει με ψήφο ανοχής την κυβέρνηση Τζόνσον, ανακοίνωσε ότι θα ψηφίσει κατά της
συμφωνίας, θεωρώντας ότι παραβιάζει το πνεύμα της Συμφωνίας της Μεγάλης Παρασκευής για
την ειρήνευση στη Βόρεια Ιρλανδία.

Στηνάλλη όχθη του Ατλαντικού, Αμερικανοί και Κινέζοι διαπραγματευτές εργάζονται για την
σύνταξη του κειμένου συμφωνίας της α' φάσης των εμπορικών τους διαπραγματεύσεων, που θα
παρουσιαστεί στους προέδρους των ΗΠΑ και της Κίνας, Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ
αντίστοιχα, σύμφωνα με τον Αμερικανό υπουργό Οικονομικών Steven Mnuchin.
Σεεπίπεδο μεμονωμένων μετοχών, εκείνη της WH Smith σημείωσε άλμα 5,8%, καθώς η βρετανική
εταιρεία λιανικού εμπορίου ανακοίνωσε ότι θα εξαγοράσει την Marshall Retail έναντι 400 εκατ.
δολ., προκειμένου να διευρύνει την παρουσία της στα αεροδρόμια των ΗΠΑ.
Οιμετοχές των Ericsson, Elisa και Tele2 κινήθηκαν επίσης πολύ ισχυρά, μετά την ανακοίνωση
καλύτερων του αναμενομένου αποτελεσμάτων τριμήνου, με την Ericsson να ηγείται των κερδών,
με άνοδο της τάξης του 6%.
Στοάλλο άκρο του Stoxx 600, η ελβετική εταιρεία software Temenos είδε τη μετοχή της να
"βυθίζεται" κατά 15%, μετά τα απογοητευτικά αποτελέσματά της. Ο βρετανικός ιστότοπος
σύγκρισης τιμών Moneysupermarket είδε επίσης τη μετοχή του να σημειώνει "βουτιά" 10,3%, μετά
την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του για το γ' τρίμηνο.
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