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Ekonomikas datu komentārs

Eirozonas PMI indeksi, 2017. gada septembris
Būtiskākie secinājumi

Spriežot pēc sākotnējiem menedžeru aptaujas rezultātiem, eirozonas ekonomika trešo ceturksni ir noslēgusi uz skaistas
nots. Pēc atslābuma vasaras laikā uzņēmēju noskaņojums septembrī ir uzlabojies un kopējais PMI indekss ir palielinājies
līdz 56.7 punktiem salīdzinājumā ar 55.7 punktiem jūlijā un augustā.
Eirozonas ražotāju optimisms septembrī turpināja stādīt jaunus rekordus. Ražotāju noskaņojuma indekss septembrī
pieauga līdz 58.2 salīdzinājumā ar 57.4 punktiem augustā, jaunajam vairāk nekā sešu gadu maksimumam. Pakalpojumu
sniedzēju noskaņojuma indekss pēc kritumiem iepriekšējo trīs mēnešu laikā septembrī ir pieaudzis līdz 55.6 punktiem,
taču joprojām ir palicis zem pavasarī reģistrētiem līmeņiem (sk. 1. ilustrāciju).

Papildus novērojumi
Līdzīgi kā pirms mēneša, arī septembrī ražotāju
noskaņojuma uzlabojumu pamātā ir bijis spēcīgs jauno
pasūtījumu kāpums. Spriežot pēc aptaujas rezultātiem,
dārgāks
eiro
pagaidām
nav
traucējis
eirozonas
eksportieriem kāpināt pārdošanas apjomus. Turklāt, ņemot
vērā spēcīgu pieprasījumu, ražotāji veiksmīgi turpinājuši
pārlikt augošās ražošanas izmaksas uz pircējiem. Ražotāji
ziņoja arī par nepieciešamību kāpināt ražošanas kapacitāti,
tostarp arī algojot jaunus strādniekus.
Saskaņā ar provizorisko informāciju, pretstatā Vācijas un
Francijas uzņēmējiem, kuri septembrī ir ziņojuši par
visaptverošiem uzlabojumiem ekonomiskajā aktivitātē,
pārējās mazākajās savienības valstīs noskaņojuma indeksi
rudens sākumā ir pavājinājušies līdz sešu mēnešu
zemākajam līmenim.
Saskaņā ar menedžeru noskaņojuma rādījumiem, eirozonas
ekonomikas izaugsme 3. ceturksnī varētu būt saglabājusies
0.5-0.6% apgabalā, līdzīgi kā iepriekšējo četru ceturkšņu
laikā (sk. 2. ilustrāciju). Septembrī eirozonas Bloomberg
Consensus prognozes turpināja uzlaboties. Patlaban
analītiķi paredz, ka eirozonas iekšzemes kopprodukts 2017.
gadā palielināsies par 2.1%, 2018. gadā – par 1.8%.

Eirozonas noskaņojuma indikatori
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Eirozonas IKP un uzņēmēju noskaņojums
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Apskata sagatavošanas datums: 22.09.2017.
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.

