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Būtiskākie secinājumi 

Pēc straujiem uzlabojumiem gadu mijā, Rietumvalstu ražotāju noskaņojumā ir iestājies zināms atslābums (sk. 1. 
ilustrāciju). Aprīlī ASV ražotāju noskaņojuma indekss ir samazinājies līdz 57.3 punktiem salīdzinājumā ar 59.3 punktiem 
pirms mēneša. Tādejādi indekss ir reģistrējis otro kritumu pēc kārtas, sasniedzot zemāko līmeni pēdējo 9 mēnešu laikā. 
Eirozonas ražotāju noskaņojuma pasliktinājums aprīlī izrādījās mazāks nekā sākotnēji ziņots, taču uzņēmēju optimisms 
joprojām palicis vairāk nekā gadu zemākajā līmenī. Eirozonas PMI indekss ir samazinājies līdz 56.2 punktiem 
salīdzinājumā ar 56.0 punktiem sākotnējā novērtējumā un 56.6 punktiem martā. Neskatoties uz kritumiem, noskaņojuma 
līmeņi joprojām liecina par samēra spēcīgu apstrādes rūpniecības izaugsmi abos reģionos. 

Ķīnas ražotāji ir palikuši piesardzīgāki nekā Rietumvalstu kolēģi, taču viņu noskaņojums aprīlī turpretim ir nedaudz 
uzlabojies. Ķīnas PMI indekss aprīlī ir pieaudzis līdz 51.1 punktiem no 51 punkta pirms mēneša.  

Papildus novērojumi 

Ķīnas ražotāju noskaņojums pēdējo mēnešu laikā 
saglabājies salīdzinoši stabils, taču satraucošie signāli sākuši 
parādīties ārvalstu pasūtījumu dinamikā. Jauno eksporta 
pasūtījumu apakšindekss pirmo reizi kopš 2016. gada 
novembra ir paslīdējis zem 50 punktu atzīmes, kas signalizē 
par pasūtījumu samazinājumu. Tādējādi papildus Ķīnas un 
ASV tirdzniecības attiecību saspīlējumam, pieprasījuma 
pavājinājums ārējos tirgos varētu rādīt spiedienu uz Ķīnas 
eksportētājiem.  

ASV ražotāju noskaņojuma atslābumu aprīlī lielākoties 
noteica ražošanas apjomu un nodarbinātības novērtējuma 
pasliktinājums. Tajā pašā laikā, neizpildītie pasūtījumi aprīlī 
sasniedza augstāko līmeni nepilno 14 gadu laikā un, līdzīgi 
kā Eiropā, arī ASV varētu signalizēt, ka ražotāji netiek līdzi 
pārāk straujam pieprasījuma kāpumam. ASV aprīlī turpināja 
pieaugt arī saražotas produkcijas piegādes laiki. Atšķirībā no 
Ķīnas un eirozonas, kur ražotāji ir ziņojuši par izejvielu cenu 
spiediena samazinājumu, ASV ražošanas izmaksas turpināja 
kāpt, aprīlī sasniedzot augstāko līmeni pēdējo 7 gadu laikā.     

Neskatoties uz ASV ražotāju noskaņojuma pasliktinājumu, 
apstrādes rūpniecības sektora izaugsme ir saglabājusies 
visaptveroša. Saskaņā ar menedžeru aptaujas rezultātiem, 
aprīlī par izaugsmi ziņoja 17 no 18 ASV apstrādes 
rūpniecības sektoriem (sk. 2. ilustrāciju).  Tajā paša laikā, 
metāla produkcijas ražotāji un citu nozaru pārstāvji izteica 
bažas, ka jauno importa tarifu ieviešanu varētu negatīvi 
ietekmēt viņu biznesu.  

 

 

 

 

     

Apskata sagatavošanas datums: 02.05.2018. 

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. 
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