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Ražotāju PMI indeksi, 2018. gada oktobris
Būtiskākie secinājumi

Ražotāju noskaņojums ASV vairs neuzrāda būtiskus uzlabojumus un liek domāt, ka arī Amerikā biznesa optimisms savu
augstāko punktu varētu būt pārlaidis. Oktobrī ASV ražotāju noskaņojuma indekss ir atkritis līdz 57.7 punktiem no lokālā
rekorda 61.3 punktu apgabalā augustā, taču joprojām ir palicis vēsturiski augstos līmeņos (sk. 1. ilustrāciju).
Savukārt Ķīnas biznesa noskaņojuma rādījumi turpinājuši signalizēt par ražojošajā sektora stagnāciju. Oktobrī Ķīnas
ražotāju noskaņojuma indekss ir pakāpies līdz 50.1 punktiem salīdzinājumā ar 50 punktiem septembrī, bet joprojām ir
palicis tuvu kritiskai 50 punktu atzīmei, kas atdala izaugsmi no lejupslīdes.
Papildus novērojumi
Oktobrī jauno pasūtījumu samazinājums eksporta tirgos
turpināja nomākt Ķīnas ražotāju noskaņojumu. Kaut arī
kritumi oktobrī ir nedaudz palēninājušies, eksporta
pasūtījumi turpinājuši samazināties septīto mēnesi pēc
kārtas, signalizējot kā pašreizējā divciparu eksporta
izaugsme Ķīnā varētu nebūt ilgtspējīga. Bez vāja
pieprasījuma, Ķīnas uzņēmēju noskaņojumā turpināja
negatīvi atbalstoties arī pieaugošs izejvielu cenu spiediens.
Ņemot vērā problēmas pieprasījuma pusē, uzņēmēju spēja
reaģēt uz izmaksu palielinājumu palikusi samēra ierobežota.
Arī ASV negatīvu ietekmi uz uzņēmēju noskaņojumu oktobrī
atstāja jauno pasūtījumu kritums iekšzemes un eksporta
tirgos. Oktobrī pieprasījums pēc amerikāņu produkcijas
ārējos tirgos ir atkritis līdz zemākajam līmenim pēdējo divu
gadu laikā. ASV apstrādes rūpniecības sektora izaugsmes
“plašums” oktobrī arī ir ievērojami samazinājies un par
izaugsmi ziņoja tikai 13 no 18 nozarēm, kas ir mazākais
nozaru skaits kopš 2017. gada sākuma (sk. 2. ilustrāciju).
Lērums kompāniju pārstāvju aptaujā pieminēja arī importa
tarifu negatīvu ietekmi uz ražošanas izmaksām. Metālu
ražotāji jau ceturto mēnesi pēc kārtas ziņoja par kritumiem
nozarē, kas daļēji atspoguļo metālu tarifu negatīvu ietekmi
uz
biznesu.
Oktobrī
tiem
piebiedrojās
arī
metālizstrādājumu, kokrūpnieki un nemetālisko minerālu
produktu ražotāji.
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Starptautiskā tirdzniecība un eksporta pasūtījumi
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Precizētie eirozonas ražotāju noskaņojuma rādījumi
apliecināja, ka oktobrī turpinājās noturīgs ražotāju
optimisma kritums līdzās globālā tirdzniecības cikla
atslābumam. J.P.Morgan globālais ražošanas PMI indekss
oktobrī ir noslīdējis līdz 52.1 no 52.2 punktiem septembrī.
Tajā pašā laikā jauno eksporta pasūtījumu kritumi globālā
mērogā oktobrī ir kļuvuši mazāki, neskatoties uz
pasliktinājumu eirozonā un ASV, un patlaban drīzāk norāda
uz globālās tirdzniecības stagnāciju (sk. 3. ilustrāciju).
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Apskata sagatavošanas datums: 02.11.2018.
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.

