Ενισχύονται οι ασιατικές αγορές
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Kέρδη καταγράφουν οι ασιατικές δείκτες με τους επενδυτές να εκτιμούν πως η τελευταία
κλιμάκωση στην εμπορική διαμάχη ΗΠΑ - Κίνας δεν ήταν τόσο έντονη όσο περίμεναν.
ΣτηνΙαπωνία ο δείκτης Nikkei κατέγραψε άνοδο 1,08% στις 23.686 μονάδες.
ΣτοΧονγκ Κονγκ ο δείκτης Hang Seng ενισχύεται κατά 1,42%, ενώ στην ηπειρωτική Κίνα ο
Shanghai Composite ενισχύεται κατά 1,24% και ο Shenzhen Composite καταγράφει άνοδο 1,8%.
Πτώση0,07% σημειώνει ο Kospi της Νότιας Κορέας. Στην Αυστραλία ο δείκτης ASX 200
ενισχύθηκε κατά 0,46% και ο δείκτης της Νέας Ζηλανδίας κέρδισε 0,29%.
ΗΚίνα θα επιβάλει δασμούς σε αμερικανικά εισαγόμενα αγαθά συνολικής αξίας 60 δισ. δολαρίων
στις 24 Σεπτεμβρίου, ημέρα κατά την οποία θα επιβληθούν οι νέοι δασμοίΤραμπ, σύμφωνα με το
πρακτορείο Reuters. Στην κινεζική λίστα με τα προϊόντα που θα δασμολογηθούν βρίσκονται 5.207
αμερικανικά αγαθά που εισάγονται στην Κίνα και οι δασμοί θα κυμαίνονται μεταξύ 5% και 10%.
Χτες, Δευτέρα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι από τις 24 Σεπτεμβρίου θα
επιβληθούν δασμοί ύψους 10% σε κινεζικά εισαγόμενα αγαθά συνολικής αξίας 200 δισ. δολαρίων,
με το ύψος τους να αυξάνεται στο 25% την 1η Ιανουαρίου του 2019.
Στιςανακοινώσεις της ημέρας, η κεντρική τράπεζα της Ιαπωνίας επαναδιατύπωσε ότι θα
διατηρήσει τα επιτόκια εξαιρετικά χαμηλά για "παρατεταμένο χρονικό διάστημα", εμμένοντας στις
αρχικές εκτιμήσεις που εισήγαγε τον Ιούλιο. Η BoJ αποφάσισε να διατηρήσει την πολιτική της μετά
από κάποιες βελτιώσεις τον Ιούλιο, για να προετοιμαστεί για μια μεγαλύτερης διάρκειας μάχη για
την άνοδο του πληθωρισμού. Το δ.σ. ψήφισε 7-2 για να διατηρήσει τα βραχυπρόθεσμα επιτόκια
στο -0,1% και να διατηρήσει το στόχο για την απόδοση του 10ετούς κρατικού ομολόγου κοντά στο
μηδέν.
Σταμακροοικονομικά στοιχεία της ημέρας, το ιαπωνικό εμπορικό έλλειμμα σχεδόν διπλασιάστηκε
τον Αύγουστο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, λόγω της ανόδου των εισαγωγών αργού
πετρελαίου και αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου, σύμφωνα με τα στοιχεία του
υπουργείου Οικονομικών της Ιαπωνίας. Οι ιαπωνικές εξαγωγές στην Κίνα συνέχισαν να είναι
περισσότερες από εκείνες στις ΗΠΑ, καθώς οι ΗΠΑ προωθούν την πολιτική "η Αμερική πρώτα"
του προέδρου Trump για να περιορίσουν τις εισαγωγές, οδηγώντας τους παραγωγούς να
στραφούν στην ασιατική αγορά. Η Ιαπωνία εμφάνισε εμπορικό έλλειμμα 444,6 δισ. γιεν (4 δισ.
δολάρια) τον Αύγουστο, αντίστοιχα με τις εκτιμήσεις για 444,7 δισ. γιεν.

Διαβάστε το άρθρο στο Capital.gr

