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Asya borsaları sert düşüşlerden sonra alıcılı bir seyir izliyordu lakin haftanın son günü düşüşler yaşandı. Çin ise yaşanan olumlu
gelişmeler ile .... Hisse senetleri, Tokyo ve Sidney'de yüzde 2'ye varan satışlar yaşarken , Hong Kong hafif geriledi. Çin ve
Güney Kore'de Borsalar tatil .... Japonya'da Tokyo Borsası günü düşüşle tamamladı. Borsanın temel göstergesi Nikkei 225
Endeksi yüzde 0,46 (49,79 puan) değer kaybederek, 10.681,66 .... Asya'da borsalar genellikle geriledi. Japonya'da Tokyo
Borsası düşüşle kapandı. Borsanın temel göstergesi Nikkei 225 Endeksi yüzde 0,63 (61 .... Asya'da borsalar bugün geriledi.
Japonya'da Tokyo Borsası düşüşle kapandı. Borsanın temel göstergesi. Nikkei 225 Endeksi yüzde 0,68 (67 .... Asya borsaları,
Avrupa'da yaşanan düşüşlerin ardından geriledi. Dün kapalı olan ABD borsalarının bugün nasıl bir seyir izleyeceği merak ....
Avrupa ve Asya'da Borsalar Geriledi Asya borsaları, Avrupa'da yaşanan düşüşlerin ardından geriledi.. Asya'da borsalar, Japonya
ekonomisine ilişkin verilerin iyi gelmemesi nedeniyle geriledi.. MSCI'nın Japonya hariç Asya Pasifik borsalar endeksi bugün
yüzde 0.5, Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 0.9 düştü. Piyasalarda ABD'de .... Asya borsaları, Avrupa 'da yaşanan düşüşlerin
ardından geriledi. Dün kapalı olan ABD borsalarının bugün nasıl bir seyir izleyeceği merak ediliyor.. Asya borsaları bu hafta
gerçekleşecek olan Fed ve Japonya Merkez Bankası toplantıları öncesi kâr satışları yapmalarıyla geriledi. Küresel piyasalar
haftaya .... Asya borsaları, Avrupa'da yaşanan düşüşlerin ardından geriledi. Dün kapalı olan ABD borsalarının bugün nasıl bir
seyir izleyeceği merak .... Asya'da borsalar geriledi. Asya piyasaları Yunanistan borç takasının etkisiyle değer kaybettti. En
keskin düşüş yüzde 1,45 ile Avustralya .... Asya'da bazı borsalar yükselirken, bazıları geriledi TOKYO/SİNGAPUR (A.A).
Hisse senedi piyasaları, vadeli işlemler, emtialar ve finansal vadeli işlemler dahil olmak üzere Asya finans piyasaları hakkında
uçsuz bucaksız bilgi.. Tokyo Borsası'nın Nikkei 225 endeksi yüzde 5.38 geriledi. Günü 1.117 puan düşerek 19.632 puandan
kapatan Tokyo'da enerji hisseleri ortalama .... Asya'da borsalar geriledi. Krizin sona ereceğine ilişkin beklentilerin zayıf olması
Avrupa ve ABD'nin yanı sıra Asya'da da borsaların ...

Asya'dan Avrupa'ya küresel piyasalarda yüzde 5'i aşan kayıplar yaşanırken, Borsa ... Küresel borsalar corona virüsü salgınının
ekonomide tahribat ... resmi satış fiyatlarını düşürmesinin ardından yüzde 30'a yakın geriledi.. Asya'da para birimleri ve borsalar
geriledi başlıklı 03 Ağustos 2017 09:59 tarihli Bloomberg Ht sitesine ait içerik.. Asya'da borsalar geriledi. ABD ham petrolünün
varil fiyatı 105 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Giriş Tarihi: 7.3.2012 09:14 Güncelleme Tarihi: 7.3.2012 09:15.
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