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Ekonomikas datu komentārs

Ķīnas ekonomikas dati, 2018. gada augusts
Būtiskākie secinājumi

Ķīnas iekšzemes ekonomiskās aktivitātes rādījumi augustā ir nedaudz uzlabojušies salīdzinājumā ar jūliju, savukārt
ārējās tirdzniecības dinamikā turpretim ir parādījušas atslābuma pazīmes. Mazumtirdzniecības apgrozījums reālajā
izteiksmē augustā pieauga par 6.6% gada griezumā salīdzinājumā ar 6.5% pirms mēneša un jau ceturto mēnesi pēc
kārtas turpināja svārstīties 6.5-7.0% robežās. Ķīnas rūpniecības produkcijas izaugsme augustā ir sasniegusi 6.1%
salīdzinājumā ar 6.0% pieaugumiem jūnijā un jūlijā. Savukārt eksporta izaugsme ir sabremzējusies līdz nepilniem 10% no
vidēji 12% pieaugumiem iepriekšējo 4 mēnešu laikā. Imports augustā pieaudzis par 20% gada griezumā.
Papildus novērojumi
Kopumā Ķīnas valdības atbalsts ekonomikai šogad ir būtiski
sarucis un šā gada pirmajos astoņos mēnešos valdības
uzņēmumu investīcijas ir augušas tikai par 1.1% gadā
izteiksmē salīdzinājumā ar divciparu pieaugumiem
iepriekšējos gados. Pēdējos dažos mēnešos pieauguma
tempi ir bijuši ar mīnus zīmi (sk. 1. ilustrāciju). Taču situācija
drīzumā varētu mainīties. Saskaņā ar pēdējā laikā
izskanējušo informāciju, Ķīnas valdība plāno pasteidzināt
pašvaldību obligāciju izlaišanu aptuveni 1.5% apmēra no
IKP, lai nofinansētu infrastruktūras projektus un nepieļautu
ekonomikas pārāk strauju atzīšanu, kamēr ASV un Ķīnas
tirdzniecības attiecības turpina saasināties. Tādējādi
investīciju plūsma atkal varētu paātrināties gada atlikušajā
daļā. Augustā pašvaldību obligāciju emisiju apmēri jau ir
ievērojumi palielinājušies (sk. 2. ilustrāciju).
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Ķīnas privātā sektora finansējums un pašvaldību
obligācijas, 3 mēn. plūsma, mljrd. juaņu
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Kaut arī kopumā eksporta pieauguma tempi augustā ir
nedaudz sabremzējušies un kopējais valsts tirdzniecības
pārpalikums turpināja samazināties, Ķīnas tirdzniecības
datos ar ASV bija vērojamas pretējās tendences (sk. 3.
ilustrāciju). Ķīnas tirdzniecības pārpalikums ar ASV augustā
ir sasniedzis jauno rekordu, pateicoties importa
sabremzējumam no ASV un divciparu Ķīnas eksporta
pieaugumam uz Ameriku. Acīmredzot, Ķīnas uzņēmēji ir
vēlējušies pēc iespējas ātrāk nosūtīt saražoto produkciju uz
ASV, lai viņus mazāk skārtu jauno importa tarifu potenciālā
ieviešana. Tirdzniecības deficīta pieaugums starp abām
lielvalstīm ir nācis ne visas piemērotā brīdī. ASV patlaban
tiek apspriesti papildu importa tarifi Ķīnas produkcijai 200
miljardu dolāru vērtībā. Tas, kopā ar jau pieņemtajiem
tarifiem, varētu skart ap 2% no Ķīnas IKP.
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Ķīnas preču tirdzniecības bilance ar
atsevišķām valstīm, 12 mēnešos, mljrd USD
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Apskata sagatavošanas datums: 14.09.2018.
Saistību neuzņemšanās atruna:
Šim apskatam ir informatīvs raksturs, un to nevar uzskatīt kā piedāvājumu vai rekomendāciju pirkt, turēt vai pārdot tajā minētos finanšu instrumentus. Apskatā iekļautā
informācija uzskatāma par mārketinga paziņojumu Finanšu instrumentu tirgus likuma izpratnē un tā nav sagatavota, pamatojoties uz tādu normatīvo aktu prasībām, kas
veicina ieguldījumu pētījumu neatkarību, kā arī nav pakļauta aizliegumam veikt darījumus pirms ieguldījumu pētījuma izplatīšanas. Šī apskata autori, kā arī CBL Asset
Management IPAS, tās saistītie uzņēmumi vai pārstāvji neuzņemas atbildību par kādām neprecizitātēm vai kļūdām, kā arī par apskatā iekļautās informācijas iespējamu
izmantošanu, tostarp neuzņemas atbildību par tiešiem, netiešiem zaudējumiem (ieskaitot neiegūto peļņu), kā arī soda sankcijām, arī gadījumos, kad ir brīdināta par tādu
iespējamību. Šajā apskatā ietvertā informācija iegūta no avotiem, kas tiek uzskatīti par uzticamiem (www.bloomberg.com, www.reuters.com, citu masu mediju, kā arī valstu
biržu, centrālo banku un statistikas biroju, kā arī kompāniju mājas lapās atrodamo informāciju u.c.), tajā pat laikā CBL Asset Management IPAS negarantē sniegtās
informācijas precizitāti un pilnību. Apskatā paustā informācija un viedokļi attiecas uz apskata publicēšanas brīdi, un var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.
Pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz CBL Asset Management IPAS vai attiecīgajiem avotiem ir obligāta.

