Ανοδικές τάσεις στα ασιατικά
χρηματιστήρια, παρά τα
"σημάδια" από την Ιαπωνία
01/Οκτ/2019 09:33
Ανοδικάκινούνται οι δείκτες των βασικών ασιατικών χρηματιστηρίων την Τρίτη, την ώρα που η
κεντρική τράπεζα της Αυστραλίας αποφάσισε μείωση επιτοκίων σε ιστορικά χαμηλά.
ΗReserve Bank of Australia (RBA) μείωσε το βασικό της επιτόκιο κατά 25 μονάδες βάσης, στα
επίπεδα του 0,75%.
Τοδ.σ. έλαβε υπόψη του τις δυνάμεις που οδήγησαν στην τάση για επικράτηση χαμηλότερων
επιτοκίων παγκοσμίως και τις επιδράσεις που έχει αυτή η τάση στην αυστραλιανή οικονομία και
στον πληθωρισμό, αναφέρει ο διοικητής της RBA, Phlip Lowe, σε ανακοίνωσή του.
"Ταεπιτόκια είναι πολύ χαμηλά σε όλο τον κόσμο και αναμένεται ευρέως περαιτέρω νομισματική
χαλάρωση, καθώς οι κεντρικές τράπεζες απαντούν στα επίμονα πτωτικά ρίσκα για την παγκόσμια
οικονομία και στον υποτονικό πληθωρισμό", δήλωσε.
Μετάτην ανακοίνωση της απόφασης της RBA, το αυστραλιανό δολάριο κινήθηκε πτωτικά, στα
0,6723 δολάρια ΗΠΑ, ευρισκόμενο νωρίτερα υψηλότερα, στα 0,6775 δολάρια ΗΠΑ.
ΣτηνΙαπωνία, η βιομηχανική παραγωγή μειώθηκε κατά 1,2% τον Αύγουστο σε σύγκριση με τον
Ιούλιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της ιαπωνικής κυβέρνησης.
Ημείωση αποδίδεται στην πτωτική τάση των εξαγωγών, αλλά και στα ακραία καιρικά φαινόμενα
που έπληξαν την Ιαπωνία.
Οδείκτης παραγωγής για τις βιομηχανίες και τα ορυχεία που προσαρμόζεται εποχικά,
καταγράφηκε στις 101,5 μονάδες, έναντι της τιμής βάσης των 100 μονάδων στις οποίες
βρίσκονταν το 2015.
Τηνίδια στιγμή, η έχουσα αναβληθεί δύο φορές αύξηση στον φόρο επί των πωλήσεων στη χώρα
(από το 8% στο 10%) ενεργοποιήθηκε σήμερα, σε μια κίνηση που έχει δημιουργήσει ανησυχία σε
εμπόρους και καταστηματάρχες στη χώρα της Άπω Ανατολής.
Υπενθυμίζεταιότι οι αγορές σε Χονγκ Κονγκ και ηπειρωτική Κίνα είναι κλειστές καθ΄ όλη τη

διάρκεια της εβδομάδας, λόγω των εορτασμών για τα 70 χρόνια από την ίδρυση της Λαϊκής
Δημοκρατίας της Κίνας.
Στοταμπλό, ο ιαπωνικός Nikkei σημείωσε κέρδη 0,61%, στις 21.889 μονάδες, με τον
νοτιοκορεατικό KOSPI να σημειώνει κέρδη 0,35%. Στην Ταϊβάν, ο Taiwan Weighted ενισχύθηκε
κατά 1,27%, ενώ στην Ινδονησία ο IDX Composite υποχωρεί κατά 0,22%.
ΣτηνΑυστραλία, o S&P/ASX 200 "κέρδισε" 0,81%, ενώ στη Νέα Ζηλανδία ο DJ New Zealand
σημείωσε κέρδη 0,96%.
Όσοναφορά σε μεμονωμένες μετοχές, εκείνη της SoftBank σημείωσε δυναμική άνοδο (+1,77%)
στο Τόκιο, μαζί με εκείνες της Toyota (+0.42%) και της Nintendo (+2.25%). Στη Σεούλ, η LG
Electronics (-1.48%) και η Hyundai Motor (-1.49%) βρίσκονται μεταξύ των χαμένων της ημέρας,
ενώ στην Ταϊβάν, η Taiwan Semiconductor σημείωσε ισχυρά κέρδη (+2.94%). Στην Αυστραλία,
σημαντικές απώλειες σημείωσε η μετοχή της Oil Search (-2.12%).
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