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Μεως επί το πλείστον θετικά πρόσημα κινούνται τα ασιατικά χρηματιστήρια, καθώς οι επενδυτές
ενσωματώνουν στις εκτιμήσεις και στις κινήσεις τους τα πλέον πρόσφατα μακροοικονομικά
στοιχεία.
ΤηνΚυριακή ανακοινώθηκε ότι ο όγκος του εμπορίου της Κίνας με τις ΗΠΑ τον Αύγουστο
σημείωσε σημαντική πτώση, ειδικά μετά την ανακοίνωση της πρόθεσης επιβολής νέων δασμών
από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.
Οιεισαγωγές αμερικανικών αγαθών στην Κίνα μειώθηκαν κατά 22% σε σχέση με τον Αύγουστο
του 2018, στα 10,3 δισ. δολ., ενώ οι κινεζικές εξαγωγές προς τις ΗΠΑ βυθίστηκαν επίσης κατά
16% στα 44,4 δισ. δολ.
Νέοιδασμοί τέθηκαν σε ισχύ την 1η Σεπτεμβρίου από πλευράς ΗΠΑ, ενώ ακόμη ένας γύρος
αύξησης είναι προγραμματισμένος για τις 15 Οκτωβρίου. Ουάσινγκτον και Πεκίνο έχουν
προγραμματίσει επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για το ζήτημα του εμπορίου στις αρχές
ΤηΔευτέρα, η κυβέρνηση της Ιαπωνίας ανακοίνωσε τα αναθεωρημένα στοιχεία για το ΑΕΠ του β'
τριμήνου, το οποίο αυξήθηκε σε ετήσια βάση κατά 1,3%.
Τατελικά στοιχεία είναι χαμηλότερα της αρχικής εκτίμησης για αύξηση 1,8%. Η ιδιωτική ζήτηση
αναπτύχθηκε με μικρότερο του αναμενομένου ρυθμό, ωστόσο οι δημόσιες επενδύσεις κινήθηκαν
υψηλότερα των προηγούμενων εκτιμήσεων.
Γιαμικτές τάσεις λόγω των στοιχείων για το εμπόριο στην Κίνα, που στάθηκε αντίρροπη στην
αναμονή για νομισματική χαλάρωση από τις κεντρικές τράπεζες έξανε λόγο ο Jingyi Pan, στέλεχος
στρατηγικής αγοράς στην IG στη Σιγκαπούρη.
Στοταμπλό, ο ιαπωνικός Nikkei σημείωσε άνοδο 0,56%, στις 21.318,42 μονάδες, με τον
νοτιοκορεατικό KOSPI να ενισχύεται κατά 0,52%. Στο Χονγκ Κονγκ, ο Hang Seng παραμένει
ουσιαστικά σταθερός, με οριακή άνοδο 0,01%, ενώ στην ηπειρωτική Κίνα, ο Shanghai Composite
"κερδίζει" 0,70% και ο Shenzhen Composite, πιο δυναμικά, 1,36%. Στην Ταϊβάν, ο Taiwan
Weighted έκλεισε με άνοδο 0,19%.

ΣτηνΑυστραλία, τέλος, ο S&P/ASX 200 έκλεισε με κέρδη 0,1%.
Όσοναφορά τις μεμονωμένες μετοχές, η αλυσίδα παντοπωλείων - μίνι μάρκετ FamilyMart
(+2.44%) κινήθηκε δυναμικά ανοδικά στο Τόκιο, όπως και η τηλεπικοινωνιακή NTT Docomo
(+1.94%), ενώ η SoftBank σημείωσε πτώση (-0.94%). Στο Χονγκ Κονγκ, η μετοχή της PetroChina
σημειώνει άλμα (+3.76%), ενώ η Sunny Οptical (+1.03%) επίσης κινείται ενοδικά, ενώ οι εταιρείες
ανάπτυξης ακινήτων όπως η New World (-0.98%) κινούνται με αρνητικά πρόσημα.
ΗSamsung κινήθηκε ανοδικά (+1.08%) στη Νότια Κορέα, ενώ η Beach Energy (1,20%) υποχώρησε στην Αυστραλία.
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