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Ekonomikas datu komentārs

Ķīnas tirdzniecības dati, 2019. gada aprīlis
Būtiskākie secinājumi

Ķīnas eksports aprīlī ir samazinājies par 2.7% gada griezumā pēc salīdzinoši svārstīgas dinamikas gada pirmajos
mēnešos. Ņemot vērā, ka Jaungada brīvdienu efekti ir pilnībā izzuduši no Ķīnas eksporta cipariem, aprīļa rezultāts varētu
labāk atspoguļot faktisko situāciju Ķīnas ārējā tirdzniecībā. Imports uz Ķīnu aprīlī ir pieaudzis par 4% gada izteiksmē,
uzrādot pirmo pieaugumu piecu mēnešu laikā.
Papildus novērojumi
Ķīnas eksports, 3 mēn./3 mēn. % gada izmaiņa

Aprīlī Ķīnas eksportu uz leju galvenokārt pavilka eksporta
kritums ASV par 13.1% gada griezumā. Šā gada pirmajos
četros mēnešos eksports uz Ameriku saruka par 10.1%
salīdzinājumā ar attiecīgo periodu pērn (sk. 1. ilustrāciju).
Arī imports no ASV krita par 26% gada izteiksmē jau trešo
mēneši pēc kārtas, un kopējais valstu tirdzniecības
apgrozījums šā gada četros mēnešos saruka par nepilniem
16%. Ķīnas tirdzniecības pārpalikumi ar ASV ir
normalizējušies un patlaban turas tuvu 20 mljrd. dolāru
mēnesī salīdzinājumā ar vairāk kā 30 mljrd. pērnā gada
vidusdaļā, taču ASV joprojām nodrošina lielāko daļu no
Ķīnas pārpalikuma (sk. 2. ilustrāciju). Turklāt maijā sākumā
tirdzniecības riski atkal ir iznākuši priekšplānā. ASV un Ķīnas
tirdzniecības sarunas ir nonākušas strupceļā un ASV ir
piedraudējusi no 10. maija celt tarifus Ķīnas produkcijai 200
mljrd. dolāru vērtībā no 10% līdz solītiem 25%. Sliktākajā
scenārijā importa tarifi varētu tikt uzlikti visai Ķīnas
produkcijai ASV, padziļinot Ķīnas eksporta mīnusus.
ASV un Ķīnas tirdzniecības attiecību saspīlējuma atbalsi
izjuta arī pārējās valstis Āzijā, un šā gada pirmajos četros
mēnešos Ķīnas ārējās tirdzniecības apgrozījums ar Japānu
un ASEAN valstīm reģistrēja samazinājumus. Neskatoties uz
lēnāku ekonomikas izaugsmi eirozonā, eksports uz Eiropu
turpināja augt. Kopš gada sākumā Ķīnas eksports uz ES
valstīm palielinājās par nepilniem 8% gada izteiksmē,
pieauga arī kopējais tirdzniecības apgrozījums.
Produktu griezumā, uzlabojumus Ķīnas importa dinamikā
aprīlī daļēji sekmēja augstākas izejvielu cenas. Piemēram,
naftas un dzelzsrūdas importa apjomos aprīlī bija vērojama
stagnācija, savukārt naudas izteiksmē abas kategorijas
reģistrēja divciparu pieaugumus gada izteiksmē (sk. 3.
ilustrāciju). Mikroshēmu un citu ražošanas komponentu
imports aprīlī turpināja sarukt, savukārt automašīnu un to
sastāvdaļu imports reģistrēja pirmo piegumu kopš pērnā
gada augusta. Starp lielākajām eksporta kategorijām,
mikroshēmas un datu apstrādes iekārtas aprīlī bija
vienīgas, kas uzrādīja pozitīvu rezultātu gada griezumā.
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Apskata sagatavošanas datums: 8.05.2019.
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.

