Κέρδη στην Ασία με το βλέμμα σε
κινεζική παραγωγή και
αυστραλιανά επιτόκια
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Ταχρηματιστήρια της ευρύτερης περιφέρειας Ασίας - Ειρηνικού παρέμειναν για δεύτερη ημέρα σε
θετικό έδαφος, αν και με περιορισμένη δυναμική σε σχέση με την Δευτέρα, οδηγούμενα από τα
κέρδη στην Wall Street, τα θετικά νέα της Δευτέρας για την κινεζική παραγωγή, αλλά και από την
διατήρηση σταθερών των αυστραλιανών επιτοκίων.
Ηκεντρική τράπεζα της Αυστραλίας (Reserve Bank of Australia) αποφάσισε τη διατήρηση του
βασικού επιτοκίου επιτοκίου της στο 1,50%, όπως ανέμεναν οι αγορές.
Στηδήλωσή του σχετικά με τη νομισματική πολιτική, ο διοικητής της, Philip Lowe, τόνισε ότι η
διατήρηση των επιτοκίων σε χαμηλά επίπεδα επενεργεί θετικά στην οικονομία της Αυστραλίας.
Σημείωσε ακόμη ότι η αγορά εργασίας της χώρας δείχνει θετική δυναμική και τάσεις ενίσχυσης
των μισθών.
ΗRBA αναμένει περαιτέρω μείωση της ανεργίας και επίτευξη των στόχων των σχετικών με τον
πληθωρισμό.
Τοβασικό σενάριο της RBA προβλέπει πληθωρισμό στο 2% το 2019 και 2,25% το 2020.
Ταοικονομικά στοιχεία, εξάλλου, τα οποία ανακοινώθηκαν τη Δευτέρα σχετικά με τη μεταποίηση
στην Κίνα συνέβαλαν στην αισιοδοξία των επενδυτών για την αποφυγή ενός σεναρίου παγκόσμιας
οικονομικής επιβράδυνσης.
Στοταμπλό, ο ιαπωνικός Nikkei σημείωσε οριακή πτώση 0,04% στις 21.501,50 μονάδες, με τον
νοτιοκορεατικό KOSPI να κερδίζει 0.38%, στις 2.176,58 μονάδες. Στο Χονγκ Κονγκ, ο Hang Seng
σημειώνει άνοδο 0.22%, στις 29.608,50 μονάδες.
Στηνηπειρωτική Κίνα, ο Shangai σημειώνει κέρδη 0,35%, στις 3.181,52 μονάδες, ενώ ο Shenzen
κινείται επίσης ανοδικά κατά 0,29%, στις 10.296,58. Στην Ταϊβάν, ο Taiwan Weighted έκλεισε με
άνοδο 0,45%, στις 10.690,30 μονάδες. Στην Αυστραλία, ο S&P/ASX200 κινήθηκε θετικά, με κέρδη
0,41%, στις 6.242.40 μονάδες.
Όσοναφορά στις μετοχές, στο Τόκιο ξεχώρισαν η εταιρεία ρομποτικής Fanuc (+4.09%) και η

Honda (+1.01%), ενώ αρνητικά κινήθηκαν η SoftBank (-0.78%) και η Sony (-1.58%). Στο Χονγκ
Κονγκ, στην κορυφή του πίνακα βρέθηκαν η διαχειρίστρια καζίνο Galaxy Entertainment (+4.32%)
και ο κολοσσός της τεχνολογίας Tencent (+0.60%), ενώ η πετρελαϊκή CNOOC υποχώρησε
αισθητά (-1.87%). Στη Νότια Κορέα κερδισμένη της ημέρας ήταν η Samsung (+1.44%), ενώ στην
Ταϊβάν η Foxconn (+1.57%), προμηθεύτρια της Apple. Στην Αυστραλία ξεχώρισαν η Fortescue
Metals (+2.96%) και η Beach Energy (+1.91%).
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