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Būtiskākie secinājumi 

ASV apstrādes rūpniecības sektors turpinājis uzņemt apgriezienus, laikā, kad Ķīnas un eirozonas ražotāji turpinājuši izjust 
jauno pasūtījumu dinamikas atslābumu (sk. 1. ilustrāciju). ASV ražotāju noskaņojuma indekss augustā ir pieaudzis līdz 
61.3 punktiem salīdzinājumā ar 58.1 punktiem jūlijā, sasniedzot augstāko līmeni kopš 2004. gada maija. Tajā paša laikā, 
Ķīnas ražotāju noskaņojuma indekss ir samazinājies līdz 50.6 punktiem, reģistrējot sliktāku rezultātu kopš 2017. gada 
vidusdaļas, un eirozonas ražotāju noskaņojuma indekss ir noslīdējis līdz 54.6 punktiem, zemākajam līmenim kopš 2016. 
gada beigām.  

Papildus novērojumi 

Atšķirībā no Eiropas un Ķīnas,  ASV ražotāji turpinājuši ziņot 
par pieaugošo pieprasījumu pēc viņu produkcijas. Augustā 
ASV tika novērots spēcīgs jauno pasūtījumu pieaugums 
iekšzemes tirgū, kas tikai nedaudz atpalika no gadu mijā 
reģistrētiem līmeņiem. ASV jauno pasūtījumu izaugsme 
eksporta tirgos arī saglabājas spēcīga, bet stabila 
salīdzinājumā ar jūliju. Pieaugumus augustā reģistrēja arī 
neizpildītu pasūtījumu apjomi un pasūtījumu piegādes laiki 
– divi rādītāji, kuri norāda, ka uzņēmumiem kļūst grūtāk 
apmierināt pieaugošo pieprasījumu pēc viņu produkcijas.   

 Jauno pasūtījumu izaugsme Ķīnā augustā turpretim ir 
sasniegusi lēnāko tempu pēdējo 15 mēnešu laikā, pavelkot 
arī kopēju Ķīnas ražotāju noskaņojuma indeksu uz leju. Tajā 
pašā laikā, jauno pasūtījumu kritumi ārējos tirgos augustā ir 
kļuvuši nedaudz mazāki salīdzinājumā ar jūliju, kaut arī 
attiecīgs apakšindekss jau piekto mēnesi pēc kārtas ir palicis 
zem 50 punktu atzīmes, kas atdala izaugsmi no lejupslīdes.  

Arī eirozonā viens no galvenajiem ražotāju noskaņojuma 
saguruma iemesliem ir bijusi lēnāka jauno pasūtījumu 
izaugsme. Noskaņojuma pasliktinājums pēdējo dažu 
mēnešu laikā ir bijis sevišķi izteikts Itālija, kur  arī politiskā 
nenoteiktība sākusi negatīvi iespaidot iekšzemes 
pieprasījumu (sk. 2. ilustrāciju). Augustā jaunie ražošanas 
pasūtījumi Itālijā ir reģistrējuši pirmo kritumu pēdējo divu 
gadu laikā.  

ASV apstrādes rūpniecības sektora izaugsme ir palikusi 
samēra plaša, taču augustā nedaudz mazāks nozaru skaits 
ziņoja par  izaugsmi – 16 no 18 nozarēm (sk. 3. ilustrāciju). 
Jau otro mēnesi pēc kārtas par kritumiem ziņo metālu 
ražotāji, augustā tiem piebiedrojas arī kokrūpnieki. Abi 
sektori ir jau izjutuši ASV tirdzniecības politikas atbalsi – 
kokrūpniecība saskārās ar  mazāko pieprasījumu no Ķīnas, 
metālrūpniecība ar augstākām metālu cenām.    

 

 

 

     

Apskata sagatavošanas datums: 04.09.2018. 

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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