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Ekonomikas datu komentārs

Eirozonas PMI indeksi, 2019. gada aprīlis
Būtiskākie secinājumi

Saskaņā ar provizorisko menedžeru noskaņojuma novērtējumu, eirozonas ekonomika 2. ceturksni uzsāka uz samēra
vājas nots. Ražotāju noskaņojums jau trešo mēnesi pēc kārtas ir palicis pesimisma zonā, kaut arī aprīlī indekss ir
reģistrējis pirmo nelielu pieaugumu deviņu mēnešu laikā un ir palielinājies līdz 47.8 punktiem salīdzinājumā ar 47.5
punktiem martā (sk. 1 ilustrāciju). Pakalpojumu sniedzēju noskaņojums joprojām ir bijis pozitīvs, taču optimisms
aprīlī ir samazinājies salīdzinājumā ar martu, un PMI indekss ir nokritis līdz 52.5 punktiem no 53.3 punktiem pirms
mēneša. Tādējādi kopējais eirozonas noskaņojuma indekss aprīlī ir noslīdējis līdz 51.3 punktiem no 51.6 punktiem
martā, kas ir tikai nedaudz virs janvārī reģistrētā 51 punktu antirekorda.
Papildus novērojumi
Acīmredzot,
eirozonas
ražotāju
noskaņojuma
uzlabojumus aprīlī lielākoties noteica Vācijas ražotāju PMI
indeksa neliels pieaugums, pateicoties mazākam jauno
pasūtījumu kritumam
un produkcijas izlaides
samazinājumam. PMI indekss aprīlī pieauga līdz 44.5
punktu apgabalam salīdzinājumā ar 44.1 punktu martā.
Tajā pašā laikā situācija eksporta tirgos turpināja
pasliktināties. Aprīlī ārvalstu pasūtījumu kritums Vācijas
apstrādes rūpniecības sektorā paātrinājās salīdzinājumā
ar martu, reģistrējot otro sliktāku rezultātu pēdējo desmit
gadu laikā. Spriežot pēc uzņēmēju komentāriem, Vācijas
ražošanas sektora sniegumu turpināja nomākt problēmas
autorūpniecības segmentā un politiskā nenoteiktība, kuru
izraisa Lielbritānijas izstāšanās no ES. Francijas ražotāju
noskaņojums ir palicis salīdzinoši stabils (49.6 punkti
aprīlī), tikai par 0.1 punktu atpaliekot no marta rezultāta.
Kaut arī Francijas un Vācijas pakalpojumu sniedzēju
noskaņojums aprīlī uzlabojās, uz leju eirozonas indeksu,
acīmredzot, pavilka uzņēmēju optimisma samazinājums
parējās mazākajās eirozonas valstīs.
Balstoties uz uzņēmēju noskaņojuma indeksiem,
eirozonas ekonomika 2. ceturkšņa sākumā ir augusi ar
vidējo ātrumu ap 0.1-0.2% ceturkšņa griezumā (sk. 2.
ilustrāciju). Eirozonas IKP prognozes pēdējā laikā turpināja
noturīgi slīdēt uz leju, un patlaban Bloomberg Consensus
sagaida, ka ekonomikas izaugsme 2019. gadā palēnināsies
līdz 1.1% no 1.9% 2018. gadā.

Eirozonas noskaņojuma indikatori
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Apskata sagatavošanas datums: 18.04.2019.
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.

