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Η επίδραση του Brexit στο ισπανικό χρηματιστήριο

Η επικείμενη έξοδος του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ε.Ε. στις 31 Οκτωβρίου τ.ε. και οι
αρνητικές συνέπειες για την ισπανική οικονομία αντικατοπτρίζονται πλέον και στο ισπανικό
χρηματιστήριο. Συγκεκριμένα, στις 2 Οκτωβρίου, ο Ibex 35 κατέγραψε μείωση της τάξεως του
2,77%, την μεγαλύτερη πτώση των τελευταίων δύο ετών. Το ισπανικό χρηματιστήριο κατά τις δύο
πρώτες ημέρες κλεισίματος για τον τρέχοντα μήνα σημείωσε πτώση της τάξεως του 3,6%.
Ουσιαστικά, σε διάστημα δύο χρηματιστηριακών ημερών, χάθηκε σημαντικό μέρος των κερδών
που καταγράφηκαν τον μήνα Σεπτέμβριο, όταν σημειώθηκε αύξηση κατά 4,9%. Οι εταιρείες, των
οποίων η μετοχή σημείωσε τη μεγαλύτερη πτώση, με φθίνουσα σειρά κατάταξης, είναι οι:
ArcelorMittal (-5,87%), Amadeus (-4,3%), Santander (-4,29%), ACS (-4,20%), Viscofan (-3,87%),
BBVA (-3,86%), CaixaBank (-2,99%), Bankinter (-2,1%), Bankia ( -1,83%) και Sabadell (-1,56%).
Οι μετοχές δύο μόνο εταιρειών απέφυγαν τη γενική πτώση και είναι αυτές των Acciona και
MásMóvil, με καταγεγραμμένα ποσοστά +0,16% και +0,18%, αντίστοιχα.
Όλη αυτή η κατάσταση συνάδει με τις γενικότερες απώλειες που πλήττουν διάφορους τομείς
πανευρωπαϊκά, όπως του πετρελαίου (-3,34%), των κατασκευών (-3,29%), βασικών πόρων (3,22%), ακίνητης περιουσίας (-1,76%), ταξιδιών (-1,77%) και τηλεπικοινωνιών (-1,96%). Προς
την ίδια σημαντική πτωτική κατεύθυνση με τον Ibex 35 κινήθηκαν και οι αντίστοιχοι
χρηματιστηριακοί δείκτες της Γερμανίας, Γαλλίας, Ιταλίας, Βρετανίας και των ΗΠΑ.
Η κρισιμότητα της κατάστασης γίνεται ακόμη πιο αισθητή, σε συνέχεια των δηλώσεων του νυν
Ισπανού αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Luis de Guindos. Όπως αναφέρει,
η τυχόν επέκταση της υφιστάμενης πολιτικής και οικονομικής αστάθειας κινδυνεύει να προκαλέσει
σειρά δυσάρεστων εξελίξεων για τους επενδυτές, καθώς επίσης προβλήματα ρευστότητας.
Θεωρεί ότι το Brexit είναι ο σημαντικότερος παράγοντας επιβράδυνσης της ευρωπαϊκής
οικονομίας ενώ εξέφρασε την ανησυχία του για τον δυσμενέστερο, από το προβλεπόμενο,
αντίκτυπο που ίσως να έχει μία άτακτη έξοδος χωρίς συμφωνία. Τέλος, επανέλαβε τη θέση του,
ως προς την αναγκαιότητα δημοσιονομικής τόνωσης, η οποία θα ενισχύσει την
αποτελεσματικότητα των τελευταίων μέτρων που θέσπισε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και
αφορούσαν τη νομισματική πολιτική.
Είναι φανερό ότι όσο πλησιάζει η καταληκτική ημερομηνία του Brexit, το άγχος και η αβεβαιότητα
αγγίζουν πρωτόγνωρα επίπεδα. Το κρίσιμο πλέον είναι η λήψη των κατάλληλων προληπτικών
μέτρων και προς την κατεύθυνση αυτή εργάζονται τόσο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα όσο και
η ισπανική υπηρεσιακή κυβέρνηση.
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