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Άνοδος του ισπανικού χρηματιστηριακού δείκτη ΙΒΕΧ παρά τις κρίσιμες 

πολιτικές εξελίξεις στην Ισπανία 

 

Η ισπανική χρηματιστηριακή αγορά βρίσκεται εν αναμονή των πολιτικών εξελίξεων στη 

χώρα και παράλληλα παρακολουθεί στενά τις πολιτικές εξελίξεις στην Ιταλία καθώς και 

τις εμπορικές εντάσεις που έχουν δημιουργηθεί μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του 

υπόλοιπου κόσμου. Σε αυτό το πλαίσιο, προς το παρόν, οι ευρωπαϊκοί δείκτες 

σημειώνουν μικρή άνοδο, το ευρώ υποχωρεί έναντι του δολαρίου και το χρέος 

παραμένει στα ίδια επίπεδα. 

Στην Ισπανία, η συζήτηση της πρότασης μομφής που κατέθεσε το Σοσιαλιστικό Κόμμα 

(PSOE) κατά του απερχόμενου πλέον πρωθυπουργού κ. Μαριάνο Ραχόι προκάλεσε 

πολιτική αναταραχή. Ενώ οι επενδυτές βρίσκονταν εν αναμονή της ψηφοφορίας στο 

ισπανικό κοινοβούλιο, στην οποία εντέλει η πρόταση μομφής υπερψηφίστηκε, ο Ibex 

σημείωσε κέρδη σχεδόν 1% και οι τρεις, εκ των πέντε ισχυρότερων ισπανικών 

τραπεζών, BBVA, Sabadell και Santander περισσότερο από 2%. 

Οι αναλυτές της AlphaValue αναφέρουν ότι οι αγορές θα προτιμούσαν την παραίτηση 

του κ. Μαριάνο Ραχόι και τη διεξαγωγή εκλογών από την ανάληψη της πρωθυπουργίας 

από τον  Πέδρο Σάντσεθ. Την Πέμπτη 31 Μαΐου 2018, όταν ξεκίνησε η συζήτηση για την 

πρόταση μομφής, η ισπανική χρηματιστηριακή αγορά σημείωνε θετική πορεία, όμως 

μετά την ανακοίνωση της στήριξης της πρότασης από το Εθνικιστικό Κόμμα των 

Βάσκων (PNV), οπότε και την αύξηση των πιθανοτήτων η πρόταση να γίνει  δεκτή, ο 

Ibex άρχισε να πέφτει και έκλεισε με απώλειες άνω του -1%, δείχνοντας πως η πολιτική 

αβεβαιότητα δημιουργεί προβλήματα στις αγορές.  

Αντίθετα το χρέος της χώρας, δεδομένων και των πολιτικών εξελίξεων στη γείτονα 

Ιταλία, αν και στις 31 Μαΐου παρουσίασε μείωση κατά 1,48%, σήμερα ανέκαμψε στο 

1,514%. Στην Ιταλία, μετά την παρουσίαση της κυβέρνησης που θα σχηματιστεί από τον 

Τζουζέπε Κόντε και την απομάκρυνση του σεναρίου διεξαγωγής νέων εκλογών, το 

ιταλικό χρέος επηρεάστηκε θετικά από αυτές τις εξελίξεις και το δεκαετές ομόλογο 

υποχώρησε από σχεδόν 3% στο 2,7%.  
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Τέλος, οι επενδυτές μακροπρόθεσμα ανησυχούν για τις επιπτώσεις που μπορεί να 

έχουν στις επιχειρηματικές σχέσεις και στην παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη οι 

εμπορικές εντάσεις που έχουν δημιουργηθεί, μετά την απόφαση της κυβέρνησης των 

ΗΠΑ να εφαρμόσει δασμούς για τον χάλυβα και το αλουμίνιο που εισάγονται από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση, τον Καναδά και το Μεξικό (25% και 10% αντίστοιχα), από την 1η 

Ιουνίου τ.έ.  

 


