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Ο προβληματισμός για τις ιταλικές πολιτικές εξελίξεις στην Ιταλία ανακόπτει 

την άνοδο στο ισπανικό χρηματιστήριο 

 

Το ισπανικό χρηματιστήριο σταμάτησε την ανοδική πορεία που κατέγραφε τις τελευταίες 

μέρες. Μετά την άνοδο του 3% που σημείωσε, εντέλει εχθές υποχώρησε κατά 0,66%, 

στις 9.686,4 μονάδες. Κατά μία έννοια, η ώθηση που δόθηκε στην αγορά μετά την 

υπερψήφιση της πρότασης μομφής ήταν βραχύβια.  

Σε αυτό συντέλεσαν οι αμφιβολίες που υπάρχουν για τις πολιτικές εξελίξεις στην Ιταλία, 

μετά το σχηματισμό κυβέρνησης από τον κ. Τζιουζέπε Κόντε και  η πτώση που 

σημειώθηκε στην Wall Street στο κλείσιμο των ευρωπαϊκών αγορών, η οποία οδήγησε 

στη διόρθωση του χρηματιστηριακού δείκτη ΙBEX που πραγματοποιήθηκε την ίδια 

στιγμή με τις συζητήσεις για τη σύσταση του νέου κυβερνητικού σχήματος στην Ισπανία.   

Πρωταγωνιστής των καθοδικών πορειών ήταν ο τραπεζικός τομέας. Η τράπεζα Sabadell 

ήταν αυτή που σημείωσε την μεγαλύτερη πτώση, της τάξεως του 3%, ακολούθησε η  

Bankia με -2,35%, η BBVA με -2,34%, η Santander με -1,69%, η Caixa-Bank με -1,61% 

και η  Bankister με -1,27%. Αντίθετα θετικά κινήθηκαν η Acciona με 2,1%, η Enagas με 

1,66% και η Red Electrica με 1,5%.  

Επιπλέον, οι αγορές κινήθηκαν θετικά, παρά τα ζητήματα που έχουν προκύψει και 

χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής. Ένα από αυτά, είναι οι πολιτικές εξελίξεις στην Ιταλία, 

όπου ο νέος πρωθυπουργός της χώρας έδωσε εχθές την πρώτη του ομιλία στην ιταλική 

Γερουσία και, μεταξύ άλλων, υποστήριξε ριζικές αλλαγές στο βασικό εισόδημα και 

μεταρρυθμίσεις τόσο σχετικά με τη φορολογία όσο και την μεταναστευτική πολιτική.   

Ωστόσο, αυτές οι δηλώσεις δεν βρήκαν θετική ανταπόκριση από τους επενδυτές. Σε 

αυτό το πλαίσιο το ιταλικό χρηματιστήριο σημείωσε πτώση 1,18% ενώ η απόδοση του 

10ετούς χρέους ανέκαμψε από τα 2,56% στα 2,83%. Αυτή η αύξηση είχε αντίκτυπο στα 

ισπανικά ομόλογα που από το 1,34% έφτασε στο 1,39%.  Επίσης, αυτές οι αλλαγές 

οδήγησαν στην αύξηση του ιταλικού ασφάλιστρου κινδύνου, ενώ το ισπανικό 

περιορίστηκε στα ίδια επίπεδα.  

 


