Με κέρδη έκλεισαν οι ευρωαγορές
παρά την αβεβαιότητα του Brexit
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Μεσημαντικά κέρδη ολοκλήρωσαν τη συνεδρίαση οι κυριότεροι ευρωπαϊκοί δείκτες, παρά την
αναζωπύρωση της αβεβαιότητας σχετικά με το Brexit μετά και το νέο "χαστούκι” που δέχθηκε ο
Μπόρις Τζόνσον με την απόρριψη της πρότασής του να ψηφίσει εκ νέου σήμερα το κοινοβούλιο
επί της συμφωνίας που έκλεισε με τις Βρυξέλλες για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου
από το μπλοκ.
Οπανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημείωσε άνοδο 0,61% και τερμάτισε στις 394,22 μονάδες,
ενώ ο Euro Stoxx 50 ενισχύθηκε κατά 0,58% και έκλεισε στις 3.600,08 μονάδες.
Ογερμανικός δείκτης DAX έκλεισε 0,91% υψηλότερα στις 12.747 μονάδες, στο Παρίσι ο CAC 40
έκλεισε στις 5.648,35 μονάδες, ενώ στο Λονδίνο ο FTSE 100, επηρεασμένος και από τις
πρόσφατες εξελίξεις, ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση ελαφρώς υψηλότερα στις 7.163,64 μονάδες με
κέρδη 0,18%.
Κέρδηκαι στην ευρωπεριφέρεια, με τον ιταλικό FTSE MIB να κλείνει στις 22.478,19 μονάδες με
άνοδο 0,70%, τον ισπανικό δείκτη IBEX 35 να κερδίζει 0,78% στις 9.402,30 μονάδες, και τον
πορτογαλικό PSI 20 να σημειώνει άνοδο 0,79% στις 5.016,45 μονάδες.
Ησυνεδρίαση εξελίχθηκε με τους επενδυτές να έχουν στραμμένο το βλέμμα τους στις Βρυξέλλες
για την απάντηση της ΕΕ στο αίτημα του Τζόνσον για παράταση της ημερομηνίας εξόδου, κίνηση
που αναγκάστηκε να κάνει μετά την ψήφιση το Σάββατο τροπολογίας από τη Βουλή που
καθυστερεί την απαιτούμενη ψηφοφορία για τη νέα συμφωνία "διαζυγίου" που διαπραγματεύτηκε
με την ΕΕ.
Οιαξιωματούχοι της ΕΕ δεν έχουν απαντήσει ακόμη στο αίτημα που περιέλαβε ο Τζόνσον σε
ανυπόγραφη επιστολή του, ωστόσο εάν εγκριθεί, αναμένεται να παρατείνει την προθεσμία έως τις
31 Ιανουαρίου και να ανοίξει την πόρτα για νέες γενικές εκλογές στο Ηνωμένο Βασίλειο. Παρότι
κάποιοι Ευρωπαίοι ηγέτες εμφανίζονται επιφυλακτικοί να δώσουν στη Βρετανία περισσότερο
χρόνο, το πιθανότερο είναι ότι τελικά η ΕΕ να δώσει την παράταση αφού μια συντεταγμένη έξοδος
θεωρείται ευρέως ως το λιγότερο επιζήμιο σενάριο και για τις δύο πλευρές.
Εντω μεταξύ, σήμερα ο Βρετανός πρωθυπουργός δέχθηκε ένα ακόμη χτύπημα στην προσπάθειά
του να επιχειρήσει εκ νέου να λάβει την έγκριση του κοινοβουλίου επί της συμφωνίας που σύναψε

με την ΕΕ, καθώς ο πρόεδρος της Βουλής των Κοινοτήτων, Τζον Μπέρκοου αποφάσισε -όπως
ήταν αναμενόμενο- να μην επιτρέψει οι βουλευτές να διεξάγουν νέα ψηφοφορία.
Επιχειρήσεις
Στομέτωπο των επιχειρήσεων, η μετοχή της Atlas Copco σημείωσε "άλμα” σχεδόν 10% αντλώντας
ώθηση από την πρόβλεψη της εταιρείας για ισχυρή κερδοφορία, στέλνοντας τον τίτλο στη κορυφή
των μετοχών του Stoxx 600.
Σημαντικάκέρδη της τάξης του 8% κατέγραψε επίσης η Tomra Systems μετά τα ισχυρά
αποτελέσματα τρίτου τριμήνου που ανακοίνωσε, ενώ η γερμανική Wirecard σημείωσε άνοδο 7%,
έχοντας διατάξει να γίνει ανεξάρτητος έλεγχος μετά το πρόσφατο δημοσίευμα των Financial Times
που έκανε λόγο για αμφισβητούμενες λογιστικές πρακτικές.
Στοναντίποδα, με απώλειες 8,6% η μετοχή της Fabege βρέθηκε στον "πάτο" του Stoxx 600 μετά
την ανακοίνωση αδύναμων αποτελεσμάτων τρίτου τριμήνου.
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