Μικτά πρόσημα στην Ασία Συνεχίζεται η ανησυχία για τις
εμπορικές διαπραγματεύσεις
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Μικτέςτάσεις κατέγραψαν για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα οι βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες της
Ασίας, με το ενδιαφέρον να στρέφεται και πάλι στην αβεβαιότητα που εξέφρασε από χθες Δευτέρα
το Πεκίνο για την πορεία των διαπραγματεύσεων για την "Πρώτη Φάση" μιας εμπορικής
συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας.
ΗEunice Yoon του CNBC ανέφερε τη Δευτέρα, επικαλούμενη κινεζική κυβερνητική πηγή, ότι το
Πεκίνο είναι απαισιόδοξο για το μέλλον των διαπραγματεύσεων, λόγω της διστακτικότητας του
προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να δεσμευθεί για κατάργηση των δασμών που έχουν
επιβληθεί από την έναρξη του εμπορικού πολέμου στο διμερές εμπόριο, η οποία εμπόδια στην
επίτευξη συμφωνίας.
Στοταμπλό, ο Nikkei έκλεισε με πτώση κατά 0,53% στις 23.292 μονάδες, με τον νοτιοκορεάτικο
KOSPI να υποχωρεί κατά 0,34% στις 2.153 μονάδες. Στο Χονγκ Κονγκ, ο Hang Seng σημειώνει
άνοδο της τάξης του 1,34% στις 27.035 μονάδες, ενώ στην ηπειρωτική Κίνα ο Shanhai
Composite κερδίζει 0,80% στις 2.932 μονάδες και ο Shenzen 1,58% στις 9.868 μονάδες. Στην
Ταϊβάν, ο Taiwan Weighted έκλεισε με άνοδο 0,49% στις 11.656 μονάδες.
ΣτηνΑυστραλία, ο S&P/ASX200 έκλεισε θετικά με άνοδο 0,70% στις 6.814 μονάδες.
Ταπρακτικά της συνεδρίασης της Κεντρικής Τράπεζας της Αυστραλίας του μήνα Νοεμβρίου,
εξάλλου, στην οποία η κεντρική τράπεζα διατήρησε αμετάβλητο το βασικό επιτόκιό της σε
ποσοστό 0,75%, δημοσιεύθηκαν την Τρίτη.
''Το συμβούλιο συμφώνησε ότι θα μπορούσε να γίνει μια προσπάθεια για χαλάρωση της
νομισματικής πολιτικής σε αυτή τη συνάντηση, αλλά η πλέον ενδεδειγμένη προσέγγιση θα ήταν να
διατηρηθεί η τωρινή στάση νομισματικής πολιτικής και να γίνει μια νέα, πλήρης αξιολόγηση, όταν
θα έχουν καταστεί διαθέσιμα περισσότερα στοιχεία για τις επιπτώσεις της προηγούμενης
νομισματικής χαλάρωσης'', αναφέρεται στα πρακτικά της συνεδρίασης.
Τοσυμβούλιο της Τράπεζας "συζήτησε επίσης ότι η περαιτέρω μείωση των επιτοκίων θα
μπορούσε να έχει διαφορετικό αντίκτυπο στην εμπιστοσύνη από ό,τι στο παρελθόν, όταν τα

επιτόκια ήταν υψηλότερα''. Η κεντρική τράπεζα της Αυστραλίας έχει μειώσει τα επιτόκια τρεις
φορές μέχρι στιγμής μέσα στο 2019.
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