Μικτά πρόσημα στην Ασία, με το
βλέμμα σε Χονγκ Κονγκ και
εμπόριο
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Μικτές, ως επί το πλείστον πτωτικές, είναι οι τάσεις στα ασιατικά χρηματιστήρια, με τις εξελίξεις
στο πεδίο του εμπορικού πολέμου, την πολιτική κρίση στο Χονγκ Κονγκ και την απόφαση της
κεντρικής τράπεζας της Αυστραλίας για τα επιτόκια να βρίσκονται στο μικροσκόπιο των
επενδυτών.
Η Reserve Bank of Australia αποφάσισε να διατηρήσει το βασικό επιτόκιό της στο ιστορικό χαμηλό
του 1%.
"Είναιλογικό να αναμένουμε ότι μια εκτεταμένη σε χρόνο περίοδος χαμηλών επιτοκίων θα
χρειαστεί στην Αυστραλία προκειμένου να μειώσουμε την ανεργία και να προχωρήσουμε προς την
επίτευξη του στόχου για τον πληθωρισμό", ανέφερε ο διοικητής της RBA Philip Lowe σε δήλωσή
του. Η κεντρική τράπεζα της Αυστραλίας είχε προχωρήσει σε περικοπή των επιτοκίων τον Ιούνιο
και τον Ιούλιο.
Οιλιανικές πωλήσεις στην Αυστραλία μειώθηκαν τον Ιούλιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της εθνικής
στατιστικής υπηρεσίας της χώρας. Κι αυτό παρά την ώθηση που έδωσαν οι φοροελαφρύνσεις,
αλλά και η μείωση των επιτοκίων.
Ηπτώση ήταν της τάξης του 0,1% σε σχέση με τον Ιούνιο σε εποχικά προσαρμοσμένη βάση,
έναντι αύξησης 0,2% που ανέμεναν οι αναλυτές, σύμφωνα με έρευνα του πρακτορείου Reuters.
ΣτοΧονγκ Κονγκ, το Reuters μετέδωσε τη Δευτέρα ότι η επικεφαλής της τοπικής κυβέρνησης
Carrie Lam ανέφερε πως θα παραιτείτο "εάν υπήρχε μια τέτοια δυνατότητα". Πρόσθεσε δε ότι
πιθανόν να υπάρχει "ελάχιστος χώρος" για την ίδια προκειμένου να επιλύσει την τρέχουσα κρίση
στην ημιαυτόνομη κινεζική πόλη - κράτος, η οποία συνταράσσεται τις τελευταίες εβδομάδες από
ευρύ κύμα διαμαρτυριών και διαδηλώσεων.
Σύμφωναμε τον John Woods, επικεφαλής του κλάδου επενδύσεων για την περιοχή Ασίας Ειρηνικού στην Credit Suisse, ο τελικός κριτής για το μέλλον των διαδηλώσεων θα είναι η
υποστήριξη του πληθυσμού. Προς το παρόν, όπως είπε, η υποστήριξη δεν φαίνεται να υποχωρεί,
κάτι που δείχνει τη δυναμική των κινητοποιήσεων.

Στοπεδίο του εμπορικού πολέμου ΗΠΑ - Κίνας, ήδη από την Κυριακή οι ΗΠΑ εφαρμόζουν
δασμούς 15% σε σειρά εισαγόμενων κινεζικών αγαθών, μεταξύ άλλων υποδυμάτων, ενδυμάτων
και άλλων καταναλωτικών προϊόντων.
ΗΚίνα απαντά με πιο αργούς ρυθμούς στην εφαρμογή των αντιμέτρων της σε αμερικανικά
εισαγόμενα αγαθά, με το μεγαλύτερο μέρος τους να αναμένεται να τεθεί σε ισχύ στις 15
Δεκεμβρίου. Την Κυριακή, οι κινεζικές αρχές αύξησαν τους δασμούς κατά 5% έως και 10% σε
σειρά αμερικανικών προϊόντων, μεταξύ αυτών στη σόγια και στο αργό πετρέλαιο.
"ΗΠΑκαι Κίνα δεν έχουν έρθει εγγύτερα στη μείωση της μεταξύ τους έντασης και η ημερομηνία για
τη συνάντηση των εκπροσώπων των δύο χωρών εντός Σεπτεμβρίου δεν έχει ακόμη οριστεί",
αναφέρει ο Tapas Strickland, ανώτερο στέλεχος της National Australia Bank, σε πρωινό του
σημείωμα.
"Μετην επέτειο των 70 ετών από την ίδρυση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας την 1η Οκτωβρίου,
δεν αναμένεται μεσοπρόθεσμα μεγάλη πρόοδος, καθώς η έμφαση στην Κίνα θα δοθεί στους
εορτασμούς, καθώς και στην 4η Ολομέλεια της ΚΕ του ΚΚ Κίνας, εντός Οκτωβρίου", προσθέτει.
Στοταμπλό, ο ιαπωνικός Nikkei έμεινε αμετάβλητος στις 20.619 μονάδες, με τον νοτιοκορεατικό
KOSPI να υποχωρεί κατά 0,18%.
ΣτοΧονγκ Κονγκ, ο Hang Seng υποχωρεί κατά 0,38%, ενώ, στην ηπειρωτική Κίνα, ο Shangai
ενισχύεται οριακά κατά 0,06% και ο Shenzen κατά 0,29%. Στην Ταϊβάν, το χρηματιστήριο είναι
σήμερα κλειστό λόγω εθνικής αργίας.
ΣτηνΑυστραλία, ο S&P/ASX200 υποχώρησε οριακά κατά 0,09%.
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