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Η Ισπανία κατέχει εξέχουσα θέση μεταξύ των ευρωπαϊκών αγορών 

 

Σύμφωνα με την τελευταία μηνιαία έρευνα της Bank of America/Merrill Lynch, η Ισπανία 

διαθέτει μία από τις πιο κερδοφόρες ευρωπαϊκές αγορές. Ακόμη, είναι η αγαπημένη 

χώρα των ξένων εταιρειών σε ολόκληρη την Ευρωζώνη, καθώς το 29% αυτών επένδυσε 

στην ισπανική χρηματιστηριακή αγορά σε διάστημα 12 μηνών. 

Αν και έως πριν από ένα μήνα, η Ισπανία προτιμήθηκε λιγότερο από το 20% ξένων 

εταιρειών,  η πτώση που σημείωσε η Γερμανία, η οποία κυμάνθηκε από 35% έως 25%, 

είχε ως αποτέλεσμα η ισπανική αγορά, για πρώτη φορά σε διάστημα 9 μηνών, να 

εκτοπίσει την γερμανική από τη θέση της πιο αγαπημένης χώρας των εταιρειών.  

Σε αντίθεση με την πορεία των ισπανικών και γερμανικών αγορών, το Brexit συνεχίζει να 

είναι ένα αγκάθι για τις επενδύσεις των εταιρειών στη βρετανική χρηματιστηριακή αγορά. 

Το 50% των εταιρειών κρίνει αρνητικά τη βρετανική αγορά σε σύγκριση με το 30% του 

προηγούμενου μήνα. Αυτή την αρνητική αντιμετώπιση έχουν επίσης και η ελβετική και η 

ιταλική χρηματιστηριακή αγορά. Ειδικότερα, όσον αφορά την ιταλική αγορά, τουλάχιστον 

όχι ακόμη, δεν προκύπτει ότι την επηρεάζουν σημαντικά οι πολιτικές εξελίξεις στη χώρα 

και πιο συγκεκριμένα η συνεργασία της Λίγκας του Βορρά με το Κίνημα των 5 Αστέρων, 

που παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα επηρεασμένο από τον ευρωσκεπτικισμό. 

Η έρευνα επίσης παρουσιάζει την αυξημένη πιθανότητα κινδύνου τόσο σε ευρωπαϊκό 

όσο και σε παγκόσμιο οικονομικό επίπεδο, η οποία συμπίπτει με τη στασιμότητα που 

παρατηρείται στις χρηματιστηριακές αγορές, μετά την ταραγμένη περίοδο που διήνυσαν 

στην αρχή του έτους. Συγκεκριμένα, ανά τομέα, οι εταιρείες επενδύουν στην Ευρώπη, 

κυρίως στον κλάδο της βιομηχανίας και το χρηματοπιστωτικού τομέα, ενώ οι προοπτικές 

για τον κλάδο των τροφίμων βρίσκονται στα χαμηλότερα επίπεδα σε διάστημα 11 ετών. 

Γενικότερα, οι περισσότεροι εμπειρογνώμονες της Merrill Lynch δεν προβλέπουν ύφεση, 

τουλάχιστον για το πρώτο τρίμηνο του 2020 και μόνο το 8% αυτών προβλέπει το 

αντίθετο. Επιπλέον, το 80% των ερωτηθέντων που μετείχαν στην έρευνα θεωρεί ότι οι 

χρηματιστηριακές αγορές δεν έχουν φτάσει ακόμα στο ανώτατο όριό τους, παρά την 

άνοδο της Wall Street το προηγούμενο έτος και τη λήψη διαρθρωτικών μέτρων. Τέλος, 
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για το ένα τρίτο των διευθυντικών στελεχών, ως παράγοντας κινδύνου αναδεικνύεται το 

υψηλό επίπεδο δανεισμού των εταιρειών που βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο από το 

Δεκέμβριο του 2009. 

 


