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Būtiskākie secinājumi 

Pasaules ekonomikas smagsvari vasaru ir noslēguši uz augstas nots, un augustā ražotāju noskaņojuma rādītāji 
reģistrējuši sinhronizētu kāpumu abpus Atlantijas okeānam (sk. 1. bildi). ASV ražotāju noskaņojuma indekss augustā 
palēcās līdz 58.8 punktiem, salīdzinājumā ar 56.3 punktiem jūlijā, sasniedzot augstāko līmeni kopš 2011. gada pavasara.  
Arī precizētie eirozonas menedžeru noskaņojuma radījumi apstiprināja, ka pēc krituma jūlijā ražotāju noskaņojums 
augustā atgriezās pie sešu gadu maksimuma, proti 57.4 punktiem.  

Ķīnas uzņēmēju noskaņojums augustā turpināja uzlaboties trešo mēnesi pēc kārtas. Menedžeru noskaņojuma indekss ir 
sasniedzis  augstāko līmeni kopš šā gada februāra, pieaugot līdz 51.6 punktiem no 51.1 punktiem jūlijā.  

Papildus novērojumi 

Līdzīgi kā iepriekšējā mēnesī, arī augustā Ķīnas ražotāju 
noskaņojuma uzlabojumus galvenokārt veicināja jauno 
pasūtījumu kāpums ārējos tirgos.  Ķīnas eksportētāji 
atzinuši, ka pieprasījums eksporta tirgos augustā ir audzis 
straujākā tempā pēdējo 7 gadu laikā. Pozitīvu ietekmi uz 
uzņēmēju noskaņojumu atstāja arī augošās izejvielu un 
atbilstoši arī gala produkcijas cenas. 

ASV ražotāju ISM indekss augustā uzrāpās līdz augstākajam 
līmenim pēdējo sešu gadu laikā, taču uzlabojumi bija 
koncentrēti tikai atsevišķos indeksa komponentos – spēcīgu 
izaugsmi augustā reģistrēja  nodarbinātības un salīdzinoši 
svārstīgs krājumu apakšindekss. Jauno pasūtījumu 
izaugsme iekšējā tirgū ir saglabājusies spēcīga, taču tempi 
mēneša laikā nav būtiski mainījušies. Savukārt eksporta 
pasūtījumu pieauguma tempi mēneša laikā pat pamanījās 
sabremzēties. Arī ražotāju cenu pieauguma tempi mēneša 
laikā nav manījušies. 

Nozaru griezumā, ASV ražošanas sektorā 14 nozaru 
pārstāvji ziņoja par izaugsmi pārstāvētajā nozarē, 
salīdzinājumā ar 15 nozarēm mēnesi iepriekš (sk. 2. bildi). 

Ražotāju pozitīvs skats uz  nodarbinātības pieaugumu 
saskan arī ar oficiālo darba tirgus statistiku –  apstrādes 
rūpniecības segmentā mēneša laikā darbinieku skaits ir 
pieaudzis par 36 tūkstošiem, kas ir otrais labākais rezultāts 
pēdējo 19 gadu laikā. Kopumā augustā ASV tika pieņemti 
darbā 156 tūkstoši jauno darbinieku, kas ir zemāk nekā 
vidēji 178 tūkstoši iepriekšējo septiņu mēnešu laikā. ASV 
bezdarba līmenis kopš šā gada aprīļa svārstās 4.3-4.4% 
diapazonā, augustā atkal sasniedzot 4.4%, salīdzinājumā ar 
4.3% jūlijā.   

      

 

 

   

  

    

Apskata sagatavošanas datums: 01.09.2017. 

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. 
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