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Ekonomikas datu komentārs

Ražotāju PMI indeksi, 2019. gada janvāris
Būtiskākie secinājumi

ASV ražotāju noskaņojums janvārī ir uzlabojies pēc strauja pasliktinājuma pirms mēneša un ISM indekss ir pieaudzis līdz
56.6 punktiem no 54.3 punktiem decembrī (sk. 1. ilustrāciju). Kaut arī noskaņojuma indekss ASV pēdējo mēnešu laikā ir
attālinājies no 2018. gada rekordiem, tas saglabājas samēra augstos un “drošos” līmeņos.
Ķīnas ražotāji jaunu gadu turpretim ir iesākuši ar strauju noskaņojuma pasliktinājumu. Ķīnas PMI indekss ir nokritis līdz
48.3 punktiem no 49.7 punktiem decembrī, uzrādot vājāku rezultātu kopš 2016. gada sākuma.
Precizētie eirozonas noskaņojuma dati ir apliecinājuši, ka ražotāju PMI indekss ir pietuvojies stagnācijas zonai, janvārī
sasniedzot 50.5 punktu atzīmi. Valstu griezumā rezultāti ir bijuši nevienmērīgi. Francijas un Spānijas ražotāji janvārī ir
ziņojuši par situācijas uzlabojumiem sektorā, Itālijas un Vācijas ražotāji – par apjomu kritumiem, pārējās eirozonas valstīs
– par izaugsmes sabremzējumu.
Papildus novērojumi
Negatīvu ietekmi uz Ķīnas ražotāju noskaņojumu janvārī
galvenokārt atstāja iekšzemes pieprasījuma atslābums.
Ķīnas jaunie eksporta pasūtījumi turpretim ir uzrādījuši
pirmo pieaugumu desmit mēnešu laikā. Acīmredzot, Ķīnas
eksportētāju noskaņojumu janvārī pozitīvi iespaidoja
izsludinātais 90 dienu pamiers tirdzniecības karā ar ASV.
Tomēr attiecību eskalācijas riski nav zuduši – līdz pamiera
beigām ir atlicis viens mēnesis un vienprātība tehnoloģijas
pārneses un tirdzniecības jautājumos joprojām nav
panākta. Bez nepieciešama progresa, no 1. marta ASV
importa tarifi pieaugs no pašreizējiem 10% līdz 25% Ķīnas
produkcijai 200 miljardu dolāru vērtībā. Ķīnas valdības un
Centrālās bankas stimulēšanas pasākumi varētu atbalstīt
iekšējo pieprasījumu un palīdzēt nostabilizēt ražotāju
noskaņojumu.
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Janvārī ASV ražotāju noskaņojuma uzlabojumus galvenokārt
veicināja produkcijas apjomu pieaugumi un iekšzemes
pasūtījumu straujāks kāpums. Tas daļēji atspēkoja bažas
par pārmērīgi strauju investīciju izaugsmes palēnināšanos
ASV (sk. 2. ilustrāciju). Pamiers ar Ķīnu izskatās ir nācis par
labu arī ASV ražotājiem – ir būtiski sarucis uzņēmēju skaits,
kas satraucās par tarifu ietekmi uz biznesu (sk. 3. ilustrāciju).
Tajā paša laikā, jauno eksporta pasūtījumu pieaugumi
janvārī kopumā ir sabremzējušies līdz lēnākajam tempam
kopš 2016. gada beigām. Sektoru griezumā aina ir
uzlabojusies – par kritumiem ziņoja tikai vienas nozares
pārstāvji salīdzinājumā ar sešām nozarēm pirms mēneša.
Kopumā, janvārī 14 nozarēs no 18 tika reģistrēta izaugsme.
Janvārī ASV, Ķīnas un eirozonas ražotāji vienbalsīgi norādīja,
ka zemākas izejvielu cenas ir pavilkušas uz leju gan
ražošanas izmaksas, gan cenas gala patērētājiem.
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Apskata sagatavošanas datums: 01.02.2019.
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.

