"Στο κόκκινο" έκλεισαν τα
ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με το
βλέμμα στις διαπραγματεύσεις
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Μεαρνητικά πρόσημα ολοκλήρωσαν τη συνεδρίαση της Πέμπτης τα περισσότερα ευρωπαϊκά
χρηματιστήρια, υπό το βάρος των πληροφοριών ότι Κινέζοι αξιωματούχοι αμφισβητούν τη
δυνατότητα σύναψης εμπορικής συμφωνίας μακράς πνοής με τις ΗΠΑ.
Ο πανευρωπαϊκόςδείκτης Stoxx 600 υποχώρησε κατά 0,49%, στις 396,75 μονάδες, με τον
EuroStoxx 50 να "χάνει" 0,41%, στις 3.605,45.
Ογερμανικός DAX έχασε 0,34%, στις 12,866,55 μονάδες, με τον γαλλικό CAC να χάνει 0,62%,
στις 5.729,86, ενώ ο βρετανικός FTSE 100 υποχώρησε ακόμη ισχυρότερα, κατά 1,12%, στις
7.248,90 μονάδες.
Στηνπεριφέρεια, θετική "παραφωνία" αποτέλεσε ο ιταλικός FTSE MIB, που σημείωσε άνοδο
0,24%, στις 22.700,50 μονάδες, ενώ ο ισπανικός IBEX 35 υποχώρησε 0,29%, στις 9.257,50.
Τωναπωλειών ηγήθηκαν οι κλάδοι των βασικών πόρων και της αυτοκινητοβιομηχανίας, με πτώση
άνω του 1%, ενώ ανάλογες απώλειες (1,2%) σημείωσε και ο κλάδος της ενέργειας (πετρέλαιο φυσικό αέριο), μετά τα αποτελέσματα της Royal Dutch Shell. Οι μετοχές του ταξιδιωτικού
κλάδου αποτέλεσαν θετική εξαίρεση, με άνοδο 1,2%.
Κινέζοιαξιωματούχοι φέρονται να αμφισβητούν τη δυνατότητα μιας συνολικής μακροπρόθεσμης
εμπορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ, παρά το γεγονός ότι οι δύο πλευρές πλησιάζουν σε
μια συμφωνία "πρώτης φάσης" στο πλαίσιο των εμπορικών διαπραγματεύσεων, όπως μετέδωσε
το πρακτορείο Bloomberg την Πέμπτη το πρωί, αντιστρέφοντας ένα αρχικά θετικό κλίμα στις
ευρωπαϊκές αγορές.
Αργότερα, ωστόσο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι σύντομα η
Ουάσινγκτον και το Πεκίνο θα ανακοινώσουν νέο τόπο και χρόνο στον οποίο ο ίδιος και ο Κινέζος
πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ θα υπογράψουν την προκαταρκτική συμφωνία μεταξύ των δύο χωρών.

ΤηνΤετάρτη, η επιτροπή νομισματικής πολιτικής της κεντρικής ομοσπονδιακής τράπεζας των ΗΠΑ
(Fed) μείωσε για τρίτη φορά μέσα στο 2019 το βασικό επιτόκιό της κατά 25 μονάδες βάσης,
προκειμένου να στηρίξει την ανάπτυξη της οικονομίας των ΗΠΑ, ωστόσο έδειξε ότι πατά φρένο σε
περαιτέρω μειώσεις.
ΣτηνΕυρώπη, η ημέρα είχε ως βασική εξέλιξη σε εταιρικό επίπεδο την ανακοίνωση της συμφωνίας
για συγχώνευση της ιταλοαμερικανικής Fiat Chrysler (FCA) και της γαλλικής PSA Peugeot Citroen,
η οποία θα δημιουργήσει την τέταρτη μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία στον κόσμο.
ΗΠέμπτη είναι η πρώτη μέρα κατά την οποία ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Μπόρις
Τζόνσον και ο ηγέτης της βρετανικής αξιωματικής αντιπολίτευσης Τζέρεμι Κόρμπιν ξεκίνησαν την
προεκλογική τους καμπάνια εν όψει της κάλπης της 12ης Δεκεμβρίου.
Όσοναφορά τα μακροοικονομικά στοιχεία, το ΑΕΠ της Ευρωζώνης αναπτύχθηκε κατά 0,2% στο γ'
τρίμηνο, ελαφρώς καλύτερα του αναμενομένου, ενώ ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 0,7% τον
Οκτώβριο, έναντι 0,8% τον Σεπτέμβριο.
Στοπεδίο των εταιρικών αποτελεσμάτων, η Royal Dutch Shell ανακοίνωσε πτώση 15% στα κέρδη
της για το γ' τρίμηνο, απογοητεύοντας την αγορά σε σχέση με τις εκτιμήσεις των αναλυτών. Η
μετοχή του βρετανο-ολλανδικού κολοσσού της ενέργειας υποχώρησαν κατά 3,3%.
Καλύτερατου αναμενομένου αποτελέσματα ανακοίνωσε η γαλλική τράπεζα BNP Paribas, με
κέρδη 1,9 δισ. ευρώ στο γ΄ τρίμηνο, ωστόσο η μετοχή της σημείωσε πτώση 0,5%.
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