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Θετικάπρόσημα καταγράφουν στην πλειονότητά τους τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια τη Δευτέρα
μετά την ανακοίνωση της τρίμηνης παράτασης στο Brexit που ενέκριναν οι "27" της ΕΕ και ενώ τα
εταιρικά αποτελέσματα παραμένουν στα ραντάρ των επενδυτών.
Οπανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημειώνει άνοδο 0,15% στις 397,50 μονάδες.
ΣτηΦρανκφούρτη, ο DAX σημειώνει άνοδο 0,54% στις 12.964 μονάδες, ενώ στο Παρίσι ο CAC 40
καταγράφει άνοδο 0,27% στις 5.737 μονάδες. Στο Λονδίνο, ο FTSE 100 κινείται στο +0,02% και τις
7.325 μονάδες.
ΣτηνΙταλία ο FTSE MIB κερδίζει 0,22%, ενώ στην Ισπανία ο IBEX 35 κινείται στο +0,04%. Στο
+0,32% κινείται ο πορτογαλικός PSI 20.
O πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Ντόναλντ Τουσκ ανακοίνωσε μέσω Twitter ότι οι 27
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν σε νέα, τρίμηνη παράταση του Brexit, έως τις 31
Ιανουαρίου του 2020.
ΟΤουσκ αναφέρεται στην παράταση χρησιμοποιώντας τον όρο "flextension" (ευέλικτη αναβολή),
που σημαίνει ότι το Ην. Βασίλειο μπορεί να αποχωρήσει οποιαδήποτε στιγμή πριν τη λήξη της
προθεσμίας εάν το βρετανικό κοινοβούλιο εγκρίνει τη συμφωνία εξόδου του Μπόρις Τζόνσον.
Εξάλλουτο κείμενο συνοδεύεται από μία πολιτική διακήρυξη στην οποία η ΕΕ δικαιολογεί την
απόφασή της, αποκλείει κάθε επαναδιαπραγμάτευση της συμφωνίας αποχώρησης και ζητεί τον
διορισμό ενός Ευρωπαίου επιτρόπου από τη Βρετανία.
Μίαεπίσημη απόφαση για την τρίμηνη παράταση της αποχώρησης της Βρετανίας από την ΕΕ
μέχρι την 31η Ιανουαρίου, θα ληφθεί την Τρίτη ή την Τετάρτη, δήλωσε ένας υψηλόβαθμος
Ευρωπαίος αξιωματούχος.

Επιχειρήσεις

Στιςεπιχειρηματικές εξελίξεις, πτώση 24% στα καθαρά κέρδη τρίτου τριμήνου σε σχέση με το
αντίστοιχη περυσινό διάστημα κατέγραψε η HSBC, επικαλούμενη τις "γεμάτες προκλήσεις
συνθήκες της αγοράς".
Οβρετανικός τραπεζικός κολοσσός εμφάνισε συγκεκριμένα καθαρά κέρδη 2,97 δισ. δολαρίων.
Αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση της FactSet ανέμεναν κέρδη 3,96 δισ. δολαρίων για
το τρίμηνο.
ΗKoninklijke Philips NV ανακοίνωσε ότι τα καθαρά κέρδη τρίτου τριμήνου υποχώρησαν 29%, υπό
το πλήγμα των απομειώσεων αλλά και εξαιτίας του χαμηλότερου περιθωρίου στη δραστηριότητα
"συνδεδεμένης φροντίδας".
Ηολλανδική εταιρεία τεχνολογίας, η οποία νωρίτερα αυτόν τον μήνα υποβάθμισε το guidance για
το margin του 2019, κατέγραψε κέρδη 208 εκατ. ευρώ στο τρίμηνο έως τις 30 Σεπτεμβρίου, σε
σύγκριση με 292 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό τρίμηνο.
H LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε συζητήσεις για πιθανή
συμφωνία με την εταιρεία κοσμημάτων Tiffany & Co., επιβεβαιώνοντας τις φήμες που
κυκλοφορούσαν. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι δεν είναι βέβαιο πως οι συζητήσεις θα οδηγήσουν σε
συμφωνία.

Νωρίτεραστην Ασία
Σεθετικό έδαφος κινήθηκαν οι μεγαλύτερες αγορές της Ασίας, παίρνοντας θάρρος από τις εξελίξεις
στο εμπόριο, καθώς ΗΠΑ και Κίνα φαίνεται να βρίσκονται πιο κοντά στην οριστικοποίηση της
πρώτης φάσης της εμπορικής συμφωνίας.
ΣτηνΚίνα ο Shanghai Composite έκλεισε με κέρδη 0,85% στις 2.980,05 μονάδες, ενώ ο Shenzhen
composite ενισχύθηκε 1,53% στις 1.657,38 μονάδες. O Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ ανέκαμψε
την τελευταία ώρα των συναλλαγών στο +0,76%.
ΣτηνΙαπωνία, ο Nikkei σημείωσε άνοδο 0,3% στις 22.867 μονάδες, ενώ ο Kospi της Νότιας
Κορέας έκλεισε στο +0,27%.
ΣτηνΑυστραλία, ο S&P/ASX 200 ολοκλήρωσε τις συναλλαγές σχεδόν αμετάβλητος στις 6.740
μονάδες. Οι αγορές της Σιγκαπούρης, της Ινδίας, της Μαλαισίας και της Νέας Ζηλανδίας είναι
κλειστές λόγω αργίας.
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