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Rūpniecības sektors, 2018. gada novembris
Būtiskākie secinājumi

Spriežot pēc pēdējiem datiem, rūpniecības sektors ir iegājis lēnākas izaugsmes fāzē globālajā mērogā. Uz to norāda ne
tikai ražotāju noskaņojuma atslābums, bet arī faktiskie aktivitātes cipari. Kaut arī Amerikas rūpniecības sektors joprojām
izskatās samēra labāk uz pārējo valstu fona, arī šeit gada izaugsme ir kļuvusi lēnāka un turas tuvu 4.0% salīdzinājumā ar
5-6% pieaugumiem iepriekš. Ķīnas rūpniecības izlaide novembrī ir sabremzējusies līdz 5.4%, reģistrējot lēnāku kāpumu
kopš 2016. gada sākuma. Eirozonā rūpniecības produkcijas izaugsme pēdējo četru mēnešu laikā ir palikusi tuvu 1%, taču
ir bijusi ievērojami lēnāka pār 4-5% gadu mijā.
Papildus novērojumi
Novembrī ASV apstrādes rūpniecības gada izaugsme ir
palēninājusies līdz 2.0%, reģistrējot mazāko pieaugumu
pēdējo 5 mēnešu laikā. Tādējādi jau otro mēnesi pēc kārtas
lielāko pienesumu ASV rūpniecības sektora izaugsmei atkal
nodrošina naftas ieguve un ar to saistītas aktivitātes, kas
gada izteiksmē turpina ģenerēt divciparu pieauguma
tempus (sk. 1. ilustrāciju). Tajā paša laikā, nesenais naftas
cenu kritums par gandrīz 30%, acīmredzot, ir sācis iespaidot
arī ASV naftas segmentu. Ieguves apjomi kopš novembra
sākuma vairs nepieaug, arī naftas urbumu skaits gada
pēdējo mēnesi ir iesācis ar spēcīgu kritumu. Spriežot pēc
energoresursu cenu dinamikas, tuvāko mēnešu laikā ASV
naftas ieguvēji varētu kļūt piesardzīgāki attiecībā uz ieguves
audzēšanu un investīcijām segmentā (sk. 2. ilustrāciju).
Eirozonas apstrādes rūpniecības izaugsme oktobrī ir
paātrinājusies līdz 1.5% no 0.9% pirms mēneša. Oktobrī
eirozonā 12 no 23 sektoriem reģistrēja pozitīvus rezultātus
salīdzinājumā ar 9-10 sektoriem iepriekšējo trīs mēnešu
laikā. Vācijas apstrādes rūpniecības gada izaugsme 4.
ceturkšņa sākumā paātrinājās līdz 1.5% salīdzinājumā ar
stagnāciju iepriekšējo divu mēnešu laikā. Galvenais iemesls
– mazāki kritumi Vācijas autorūpniecības segmentā, kas
būtiski cieta no jaunu regulācijas prasību ieviešanas.
Labākus rezultātus reģistrēja arī atsevišķi citi apakšsektori.
Taču, spriežot pēc ražotāju noskaņojuma, eirozonas
apstrādes rūpniecības nākotnes perspektīvas saglabājas ļoti
trauslas un pieauguma tempi gadu mijā varētu palikt tuvu
pašreizējiem zemiem līmeņiem (sk. 3. ilustrāciju).
Arī Ķīnas rūpniecības sektora nākotne rādās ne sevišķi
gaišos toņos, ņemot vērā noturīgu jauno pasūtījumu
kritumu ārvalstu tirgos un sarežģītas tirdzniecības attiecības
ar ASV. Arī metālu importa apjomu kritumi un lēnāka kopējā
importa izaugsme (3.0% novembrī salīdzinājumā ar
divciparu pieaugumiem iepriekš) varētu signalizēt par
sektora tālāko sabremzēšanos.
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Apskata sagatavošanas datums: 14.12.2018.
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.

