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Būtiskākie secinājumi 

Rietumvalstu ražotāju noskaņojuma atšķirības jūnijā ir kļuvušas vēl uzkrītošākas (sk. 1. ilustrāciju). Jūnijā ASV ražotāju 
noskaņojuma indekss ir pakāpies līdz 60.2 punktiem, reģistrējot otro augstāko līmeni pēdējo 14 gadu laikā. Savukārt 
precizētie eirozonas menedžeru aptaujas rezultāti ir bijuši nedaudz vājāki par sākotnēji publicētiem. Tādējādi ražotāju 
noskaņojuma indekss jūnijā ir pazeminājies līdz 54.9 punktiem salīdzinājumā ar 55.5 punktiem maijā un 55.0 punktiem 
provizoriskajā novērtējumā, reģistrējot zemāko līmeni 1.5 gadu laikā.  

Situācija Ķīnas ražojošā sektorā ir saglabājusies samēra stabila. Jūnijā menedžeru noskaņojuma indekss ir samazinājies 
līdz 51.0 punktam salīdzinājumā ar 51.1 punktiem iepriekšējā mēnesī. Par spīti kopējam pasūtījumu apjomu 
pieaugumam, Ķīnas ražotāju noskaņojumā jau trešo mēnesi pēc kārtas turpināja negatīvi atbalsoties pasūtījumu kritums 
ārvalstu tirgos.  

Papildus novērojumi 

ASV ražotāju noskaņojuma indeksa pieaugumu jūnijā 
lielākoties noteica piegādes laiku paildzinājums, kas pozitīvi 
ietekme indeksa vērtību, bet tajā paša laikā varētu signalizēt 
par zināmām problēmām sektorā. Ņemot vērā lēnāku 
materiālu piegādi, transportēšanas problēmas un 
nenoteiktību alumīnija un tērauda tirgos piegādes laika 
pieaugums jūnijā ir bijis straujākais kopš 2004. gada 
vidusdaļas. Ražošanas apjomu pieaugums jūnijā turpināja 
uzņemt apgriezienus,  savukārt neizpildītu pasūtījumu 
krājumi jūnijā ir samazinājušies no 14 gadu maksimumiem.  
Jūnijā nedaudz paātrinājās arī jauno pasūtījumu kāpums 
eksporta tirgos, kaut arī kopējais jauno pasūtījumu 
apakšindekss ir palicis salīdzinoši stabils.   

Jūnijā ASV apstrādes rūpniecības sektora izaugsme ir 
palikusi visaptveroša un par izaugsmi ziņoja 17 apstrādes 
rūpniecības nozaru pārstāvji (sk. 2. ilustrāciju). Līdzīgi kā 
iepriekšējos divos mēnešos, nevienā no nozarēm netika 
reģistrēti kritumi. Zināmu nenoteiktību biznesa vidē 
turpinājuši radīt jaunie  importa tarifi un tērauda cenu 
kāpums.  

Jūnijā uzņēmējiem Ķīnā un eirozonā nācās saskarties ar 
augošām izejvielu cenām. Eirozonā izejvielu cenas auga 
straujākā tempā pēdējo 4 mēnešu laikā,  Ķīnā – pēdējo 5 
mēnešu laikā. Taču atšķirībā no Ķīnas kolēģiem, eirozonas 
uzņēmējiem bija salīdzinoši grūtāk pārlikt augošās izmaksas 
uz patērētājiem. Savukārt ASV izejmateriālu cenas atkrita no 
7 gadu maksimuma līdz zemākajam līmenim pēdējo 4 
mēnešu laikā.  

 

 

 

 

 

     

Apskata sagatavošanas datums: 02.07.2018. 

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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