Μικτά πρόσημα στην Ασία εν
αναμονή των διαπραγματεύσεων
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Μικτάπρόσημα επικρατούν στα ασιατικά χρηματιστήρια στην εναρκτήρια συνεδρίαση για την
εβδομάδα, στον απόηχο των θετικών στοιχείων για την απασχόληση στις ΗΠΑ και ενώ οι
επενδυτές αναμένουν τις επικείμενες διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας για τις εμπορικές
τους σχέσεις.
Οιδύο μεγαλύτερες οικονομίες του πλανήτη θα προσπαθήσουν να κάνουν βήματα μπροστά για
τον συμβιβασμό των θέσεών τους, σε μία διαμάχη η οποία έχει οδηγήσει σε επιβράδυνση ή και
συρρίκνωση τον κλάδο της μεταποίησης διεθνώς, έχοντας ταυτόχρονα οδηγήσει τους CEOs των
εταιρειών να βάλουν φρένο στις επενδυτικές δαπάνες λόγω οικονομικής αβεβαιότητας για το
μέλλον.
Τοπρακτορείο Bloomberg μετέδωσε την Κυριακή ότι οι Κινέζοι αξιωματούχοι αναμένεται να
περιορίσουν την έκταση των ζητημάτων στα οποία θα επιδιώξουν συμφωνία, μειώνοντας έτσι τις
πιθανότητες για συμβιβασμό με την Ουάσινγκτον.
ΟRobert Carnell, επικεφαλής οικονομολόγος και ερευνητής για την περιφέρεια Ασίας - Ειρηνικού
στην ING, σημειώνει ότι υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία για τον νέο γύρο συνομιλιών, ωστόσο
σημειώνει ότι στο παρελθόν ο αισιόδοξος τόνος πολλές φορές δεν ανταποκρίθηκε στην
πραγματικότητα.
"Φαίνεταιότι επιστρέφουμε στην πιθανότητα εξέτασης μιας "στενής" εμπορικής συμφωνίας καθώς,
σύμφωνα με πληροφορίες από την Κίνα, το Πεκίνο δεν επιζητεί μια ευρύτερη εμπορική συμφωνία
σαν εκείνη που επιδιώκει η Ουάσινγκτον", προσθέτει.
Στοταμπλό, ο ιαπωνικός Nikkei υποχώρησε κατά 0,16%, στις 21.375,25 μονάδες, με τον
νοτιοκορεατικό KOSPI να ενισχύεται οριακά, κατά 0,05%. Στην Ταϊβάν, ο Taiwan Weighted
κινήθηκε ανοδικά κατά 0,37%, ενώ στη Σιγκαπούρη, ο STI ενισχύεται κατά 0,63% και στην
Ινδονησία ο IDX υποχώρησε κατά 0,60%. Οι αγορές στο Χονγκ Κονγκ και στην ηπειρωτική Κίνα
είναι κλειστές λόγω εθνικής αργίας.
ΣτηνΑυστραλία, ο S&P/ASX 200 σημείωσε κέρδη της τάξης του 0,71%.

Σεμεμονωμένες μετοχές, η εταιρεία ηλεκτρονικού εμπορίου Rakuten (+1.27%) βρέθηκε μεταξύ των
κερδισμένων στο Τόκιο, ενώ η Honda (-0.91%) και η Mitsubishi (-0.91%) υποχώρησαν. Η LG
Electronics (+2.41%) ενισχύθηκε ισχυρά στη Σεούλ, ενώ η Beach Energy (+1.65%) και
η Woodside Petroleum (+0.97%) βρίσκονται μεταξύ των κερδισμένων στην Αυστραλία.
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