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Ισχυράπτωτικά κινούνται τα ασιατικά χρηματιστήρια, καθώς η αυξανόμενη ένταση της
αντιπαράθεσης ΗΠΑ - Κίνας στον τομέα του εμπορίου, καθώς και η πολιτική κρίση με τις νέες
διαδηλώσεις στο Χονγκ Κονγκ, δίνουν τον τόνο των εξελίξεων.
ΗWall Sreet Journal ανέφερε την Κυριακή ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κινήθηκε
ενάντια στην άποψη των κορυφαίων οικονομικών του συμβούλων όταν ανακοίνωση τους νέους
δασμούς σε κινεζικά προϊόντα και αγαθά, την Πέμπτη, ενώ πρόσθεσε ότι, σύμφωνα με
πληροφορίες, οι τελευταίες συνομιλίες των επιτελείων των δύο χωρών στη Σαγκάη, την
περασμένη εβδομάδα, ήταν σύντομες και χωρίς κάποιο αποτέλεσμα.
Τοκινεζικό γουάν υποχωρεί τη Δευτέρα σε χαμηλό 11 ετών έναντι του δολαρίου, "σπάζοντας" το
φράγμα των 7 γουάν ανά δολάριο, γεγονός που αναμένεται να πυροδοτήσει νέα ένταση μεταξύ
των δύο χωρών, με τις ΗΠΑ να κατηγορούν την Κίνα ότι υποτιμά τεχνητά το νόμισμά της
προκειμένου να καθιστά εξαιρετικά ανταγωνιστικά τα εξαγωγικά της προϊόντα.
Στοταμπλό, ο ιαπωνικός Nikkei υποχώρησε κατά 1,77%, στις 20.694,50 μονάδες, με τον
νοτιοκορεατικό KOSPI να "βυθίζεται" κατά 2,58%, στις 1.946,52 μονάδες.
ΣτοΧονγκ Κονγκ, ο Hang Seng υποχωρεί ισχυρά κατά 2,94%, με τους διαδηλωτές, που ζητούν την
απόσυρση του νομοσχεδίου για την έκδοση πολιτών στην ηπειρωτική Κίνα να καλούν σε γενική
απεργία. Στην Κίνα, ο Shanghai Composite υποχωρεί κατά 1,45%, με τον Shenzen να χάνει περί
το 1%. Στην Ταϊβάν, ο Taiwan Weighted έκλεισε με πτώση 1,19%.
ΣτηνΑυστραλία, ο S&P/ASX 200 έκλεισε με πτώση 1,90%.
Όσοναφορά τις μεμονωμένες μετοχές, η Kobe Steel (-15.02%), η Yahoo Japan (-12.50%) και η
SoftBank (-3.66%) σημείωσαν σημαντικές απώλειες στο χρηματιστήριο του Τόκιο. Στο Χονγκ
Κονγκ, HSBC (-1.37%) κινείται πτωτικά μετά την απομάκρυνση του CEO της μετά από μόλις 18
μήνες. Η Wharf Real Estate (-4.29%) και η Sands China (-3.58%) κινούνται επίσης πτωτικά, ενώ,
στη Νότια Κορέα, απώλειες σημειώνουν η Samsung (-2.34%) και η LG Electronics (-2.83%).
Πτωτικά κινήθηκαν τόσο η Foxconn (-1.31%) όσο και η Taiwan Semiconductor (-1.99%) στην
Ταϊβάν. Απώλειες σημείωσαν, στην Αυστραλία, η Beach Energy (-2,76%), η Rio (-3,21%) και
η Westpac (-1,41%).
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