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Būtiskākie secinājumi 

ASV ražotāju noskaņojuma indekss novembrī ir noslīdējis līdz 58.2 no 58.7 punktiem oktobrī, taču joprojām turpinājis 
signalizēt par spēcīgu sektora izaugsmi.  Arī Ķīnas ražotāju noskaņojums novembrī ir pavājinājies, un indekss ir atkritis līdz 
50.8 punktiem no 51.0 punkta oktobrī, sasniedzot savu zemāko līmeni kopš vasaras sākuma (sk. 1. ilustrāciju).   

Eirozonas ražotāji novembrī ir pozitīvi izcēlušies uz pārējo lielvalstu fona, turklāt precizētie eirozonas ražotāju 
noskaņojuma rādījumi izrādījās pat nedaudz labāki nekā sākotnēji lēsts. Novembrī noskaņojuma indekss ir pieaudzis līdz 
60.1 punktiem salīdzinājumā ar 58.5 punktiem oktobrī un 60.0 punktiem sākotnējā novērtējumā. Kaut arī Vācijas ražotāji 
iri bijuši starp galvenajiem ieguvējiem no globālās ekonomikas izaugsmes paātrinājuma, par situācijas uzlabojumiem 
nozarē ir ziņojuši rūpnieki arī no pārējām Eirozonas valstīm (sk. 2. ilustrāciju).     

Papildus novērojumi 

Neskatoties uz nelielu kritumu novembrī, Ķīnas ražotāju 
noskaņojums pēdējo trīs mēnešu laikā kopumā ir 
saglabājies salīdzinoši stabils un turpinājis rādīt mērenas 
izaugsmes virzienā. Spriežot pēc menedžeru aptaujas 
rezultātiem, jauno pasūtījumu pieauguma tempi eksporta 
tirgos novembrī ir palikuši iepriekšējā mēneša līmenī. Arī 
pašmāju tirgū pieprasījums turpināja augt, taču nedaudz 
lēnākā tempā nekā pirms mēneša.  Acīmredzot,  stingrākas 
vides prasības un mazāk veicinoša valdības politika 
turpināja ierobežot ražotāju noskaņojuma uzlabojumus 
Ķīnā (sk. 3. ilustrāciju). Savukārt izejvielu cenu spiediens 
mudināja Ķīnas ražotājus straujāk celt gala produkcijas 
cenas.  

Neskatoties uz ASV ražotāju noskaņojuma indeksa kritumu 
novembrī,  saražotas produkcijas un jauno pasūtījumu 
novērtējumi mēneša laikā turpretim ir uzlabojušies.  Jau 
otro mēnesi pēc kārtas ASV ražotāju noskaņojuma indeksu 
galvenokārt velk uz leju izejvielu cenu spiediena un 
produkcijas piegādes laiku samazinājums. Abi apakšindeksi 
pirms dažiem mēnešiem ir būtiski pieauguši viesuļvētru 
rezultātā un līdz ar situācijas normalizāciju pamazām slīd uz 
leju (abu komponentu kritums atstāj negatīvu ietekmi uz 
ISM indeksa vērtībām).   

Kut arī lielāka daļa no menedžeriem ASV apstrādes 
rūpniecības sektorā turpināja zinot par uzlabojumiem, 
nozaru griezumā situācija ir nedaudz pasliktinājusies 
salīdzinājumā ar oktobri. Izaugsme tika novērota 14 no 18 
nozarēm, salīdzinājumā ar 16 nozarēm pirms mēneša. Divu 
nozaru pārstāvji novembrī ziņoja par problēmām 
pārstāvētajā nozarē.  

     

 

    

Apskata sagatavošanas datums: 01.12.2017. 

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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