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Ekonomikas datu komentārs

Eirozonas IKP un inflācijas dati, 2018. gada oktobris
Būtiskākie secinājumi

Saskaņā ar provizoriskiem rezultātiem, oktobrī eirozonas gada inflācija ir paātrinājusies līdz 2.2% salīdzinājumā ar 2.1%
pieaugumu pirms mēneša, reģistrējot straujāko patēriņa cenu kāpumu kopš 2012. gada beigām. Pamatinflācija oktobrī ir
atgriezusies 1.1% apgabalā salīdzinājumā ar 0.9% pieaugumu iepriekšējo divu mēnešu laikā.
Saskaņā ar pirmo novērtējumu, eirozonas IKP 3. ceturkšņa laikā ir palielinājies par 0.2% salīdzinājumā ar 0.4%
pieaugumiem iepriekšējo divu ceturkšņu laikā. Tādējādi eirozonas ekonomikas gada izaugsme pirmo reizi divu gada laikā
ir pakritusi zem 2% atzīmes, reģistrējot 1.7% pieaugumu gada griezumā.
Papildus novērojumi
Eirozonas inflācijas paātrinājumu oktobrī lielākoties
“uztaisīja” straujāks energoresursu cenu kāpums un raitāka
pamatinflācija (sk. 1. ilustrāciju). Pārtikas cenu pieaugumi
turpretim ir nedaudz palēninājušies, reģistrējot lēnāku
pieaugumu kopš šā gada marta (2.2% oktobrī). Saskaņā ar
Bloomberg Consensus prognozēm, eirozonas inflācija gadu
mijā varētu saglābāties tuvu 2.0%, bet 2019. gadā kopumā
patēriņa cenas varētu pieaugt par 1.7%. Arī spriežot pēc
pašreizējās resursu cenu un eiro dinamikas finanšu tirgos,
eirozonas
inflācija
2019.
gada
vidusdaļā
varētu
sabremzēties tuvāk 1.5% apgabalam.
Kopumā eirozonas ekonomikas bremzēšanas ir bijusi
straujāka nekā to paredzēja analītiķu prognozes un biznesa
sentimenta rādījumi, kuri signalizēja par 0.3-0.4% izaugsmi
3. ceturksnī (sk. 2. ilustrāciju). Spriežot pēc pieejamiem
datiem, Francijas un Spānijas IKP izaugsme 3. ceturksnī
palika samēra stabila, savukārt eirozonas izaugsmi uz leju
pavilka ekonomikas stagnācija Itālijā. Politiskā nenoteiktība
un strīdīgs budžeta process ir sākuši pakāpeniski
atspoguļoties arī Itālijā izaugsmes ciparos. Kaut arī dati par
Vācijas IKP tiks nopublicēti nedaudz vēlāk, acīmredzot,
negatīvu ietekmi uz eirozonas IKP ciparu atstāja arī Vācijas
izaugsmes palēninājums līdz ar atslābumu apstrādes
rūpniecības sektorā, sevišķi autorūpniecībā, vasaras laikā.
Bloomberg Consensus prognozē, ka eirozonas IKP šogad
pieaugs par 2.0% gada griezumā un 2019. gadā par 1.8%
salīdzinājumā ar 2.4% pieaugumu 2017. gadā.
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Ņemot vērā ekonomikas izaugsmes bremzēšanos,
uzlabojumi eirozonas darba tirgū arī kļuvuši mērenāki.
Trešo mēneši pēc kārtas bezdarba līmenis eirozonā ir palicis
nemainīgs 8.1% apgabalā, taču ir bijis zemāks nekā 8.9%
pērnā gada septembrī.
Apskata sagatavošanas datums: 31.10.2018.
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.

