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Ražotāju PMI indeksi, 2019. gada aprīlis
Būtiskākie secinājumi

Vājāks ārējais fons ir turpinājis atstāt negatīvu ietekmi uz ražotāju noskaņojumu, un aprīlī eksporta pasūtījumi uzrādīja
samazinājumus visos svarīgākajos pasaules reģionos. ASV ražotāju noskaņojuma indekss aprīlī ir sarucis līdz 52.8
punktiem salīdzinājumā ar 55.3 punktiem martā, reģistrējot zemāko optimisma līmeni ražošanas sektorā kopš 2016. gada
oktobra (sk. 1. ilustrāciju). Ķīnas ražotāju noskaņojuma indekss aprīlī ir pakritis līdz 50.2 punktiem no 50.8 punktiem
martā. Savukārt, eirozonas ražotāju noskaņojuma indekss aprīlī turpinājis signalizēt par rūpniecības produkcijas apjomu
samazinājumu, kaut arī, saskaņā ar precizēto informāciju, indekss aprīlī ir nedaudz pieaudzis un nostabilizējies 47.9
punktu apgabalā. Līdzīgi kā martā, arī aprīlī eirozonas ražotāju noskaņojumu turpināja nomākt problēmas Vācijas
rūpniecības sektorā (sk. 2. ilustrāciju).
Papildus novērojumi
Neskatoties uz Ķīnas ražotāju noskaņojuma pasliktinājumu
aprīlī, PMI indekss ir palicis izaugsmes zonā otro mēnesi pēc
kārtas. Ķīnas ražotāju optimisma samazinājumu aprīlī
lielākoties noteica jauno pasūtījumu kritums ārvalstu tirgos
pēc pieauguma iepriekšējā mēnesī. Aprīlī atkal pasliktinājās
arī nodarbināto skaita novērtējums. Spriežot pēc valdības
uzņēmumu investīciju dinamikas un spēcīga kreditēšanas
impulsa, valdības stimulējošie pasākumi arī tuvākajos
mēnešos varētu turpināt atbalstīt ražotāju noskaņojumu,
neļaujot ražotājiem ieslīgt dziļā pesimismā.
Atslābums ASV ražotāju noskaņojumā aprīlī bija samēra
visaptverošs, taču lielāko negatīvu ietekmi uz sentimentu arī
šeit atstāja pasliktinājums jauno pasūtījumu dinamikā.
Turklāt jaunie pasūtījumi no ārvalstīm aprīlī nonāca
lejupslīdes teritorijā jeb zem 50 punktu atzīmes un reģistrēja
pirmo samazinājumu kopš 2016. gada sākuma. Ar lielāku
piesardzību ražotāji novērtējā arī situāciju ASV darba tirgū.
Sektoru griezumā aina ASV apstrādes rūpniecības sektorā
pasliktinājās, un aprīlī par izaugsmi ziņoja tikai 13
apakšnozaru pārstāvji (sk. 3. ilustrāciju). Kaut arī ASV
ražotāji joprojām piesauca tirdzniecības attiecības ar Ķīnu
starp riska faktoriem ASV ražošanas attīstībai, aprīlī būtisku
negatīvu ietekmi uz biznesu atstāja arī problēmas uz ASV un
Meksikas robežas. Nelikumīgu imigrantu plūsma ASV ir
sarežģījusi arī komerciālā transporta iebraukšanu no
Meksikas, ietekmējot preču un izejvielu piegādes laikus un
ražotāju noskaņojumu.
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Apskata sagatavošanas datums: 02.05.2019.
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.

