Απώλειες στις ευρωαγορές με
φόντο την κόντρα ΗΠΑ-Κίνας για
το Χονγκ Κονγκ
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Μεαρνητικό πρόσημο κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια την Πέμπτη καθώς η ένταση μεταξύ
ΗΠΑ και Κίνας για το Χονγκ Κονγκ αναζωπυρώνει τους φόβους ότι οι δύο μεγαλύτερες οικονομίες
του πλανήτη θα δυσκολευτούν να καταλήξουν στην πολυαναμενόμενη συμφωνία για το εμπόριο.
ΟΑμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε χθες τους νόμους που πέρασε πρόσφατα το
Κογκρέσο υπέρ των διαδηλωτών στο Χονγκ Κονγκ, προκαλώντας την έντονη αντίδραση της Κίνας
που κατηγόρησε την Ουάσινγκτον ότι αναμιγνύεται στις εσωτερικές της υποθέσεις.
Τουπουργείο Εξωτερικών της Κίνας σε μία ιδιαίτερα επιθετική ανακοίνωση κατηγόρησε την
αμερικανική κυβέρνηση ότι έχει "ύπουλους σκοπούς", τονίζοντας ταυτόχρονα ότι τα σχέδια της
"είναι καταδικασμένα να αποτύχουν".
Ηνέα κόντρα Πεκίνου – Ουάσινγκτον περιπλέκει περαιτέρω την ήδη δύσκολη διαδικασία των
εμπορικών συνομιλιών που τις τελευταίες ημέρες φάνηκαν να αποκτούν νέα δυναμική μετά το
αδιέξοδο των προηγούμενων εβδομάδων.
Στοταμπλό ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχωρεί 0,25% στις 408,84 μονάδες.
Ογερμανικός DAX χάνει 0,4% στις 13.230,88 μονάδες, ο γαλλικός CAC-40 υποχωρεί 0,3% στις
5.910,13 μονάδες, ενώ ο βρετανικός FTSE 100 σημειώνει πτώση 0,5% στις 7.393,17 μονάδες.
Στηνπεριφέρεια, ο ιταλικός FTSE MIB χάνει 0,7%, ενώ ο ισπανικός IBEX 35 σημειώνει οριακές
απώλειες 0,02%.
Σταμάκρο της ημέρας, τα στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδειξαν ότι ο
δείκτης Οικονομικού Κλίματος (ESI) ενισχύθηκε το Νοέμβριο στην Ευρωζώνη φτάνοντας τις 101,3
μονάδες από 100,8 μονάδες τον προηγούμενο μήνα.
Ηβελτίωση του δείκτη ακολουθεί την αύξηση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης (+0,4) και την
ενίσχυση του κλίματος στο λιανικό εμπόριο (+0,7), ενώ το κλίμα σε βιομηχανία (+0,3) και
υπηρεσίες (+0,3) επίσης βελτιώθηκε. Μόνο στον κατασκευαστικό τομέα παρατηρήθηκε
επιδείνωση της εμπιστοσύνης (-1,3), όπως ανακοίνωσε η Κομισιόν.

Μεταξύτων μεγαλύτερων οικονομιών της Ευρωζώνης, ο δείκτης ESI αυξήθηκε σε Ισπανία (+0,7),
Γαλλία και Γερμανία (+0,4), ενώ παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητος σε Ιταλία (-0,1) και
επιδεινώθηκε σημαντικά στην Ολλανδία (−1,0).
Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ανακοίνωσε ότι ο ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης του
δείκτη κυκλοφορίας χρήματος Μ3 στην Ευρωζώνη παρέμεινε αμετάβλητος στο 5,6% τον
Οκτώβριο του 2019 από τον προηγούμενο μήνα.
Οετήσιος ρυθμός ανάπτυξης των δανείων προς τα νοικοκυριά διαμορφώθηκε στο 3,5% τον
Οκτώβριο από 3,4% τον Σεπτέμβριο, ενώ ο ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης των δανείων προς
επιχειρήσεις εκτός του χρηματοοικονομικού τομέα αυξήθηκε στο 3,8% τον Οκτώβριο από 3,6%
τον προηγούμενο μήνα.
Σημειώνεταιότι οι αγορές στις ΗΠΑ θα παραμείνουν σήμερα κλειστές λόγω της γιορτής για την
Ημέρα των Ευχαριστιών.
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