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Būtiskākie secinājumi 

Sasniedzot zemāko līmeni šā gada sākumā, inflācija ASV sākusi stiprināties un aprīlī ir sasniegusi 2.0% apgabalu 

salīdzinājumā ar 1.9% martā un 1.4-1.5% gada sākumā. Inflācijas paātrinājumu pēdējo divu mēnešu laikā galvenokārt 

veicināja degvielas cenu kāpums. Pamatinflācija aprīlī arī ir paātrinājusies līdz 2.1% no 2.0% martā. Mēneša griezumā 

patēriņa cenas ASV ir augušas par 0.3%, reģistrējot trešo pieaugumu pēc kārtas.   

Papildus novērojumi 

Līdz ar naftas cenu atlēcienu pasaules finanšu tirgos, 

degvielas cenas ASV pēdējo divu mēnešu laikā auga par 

vidēji 5-6% mēneša ietvaros. Tādējādi arī gada griezumā pēc 

četru mēnešu deflācijas aprīlī ASV atgriezās energoresursu 

inflācija, un cenas pieauga par 1.7% salīdzinājumā ar 

attiecīgo periodu pirms gada (sk. 1. ilustrāciju).  Tajā pašā 

laikā, kopš aprīļa beigām naftas cenu pieaugums finanšu 

tirgos izsīka, tādējādi nākamajos mēnešos energoresursu 

gada inflācija atkal varēt kļūt mērenāka vai pat negatīva.   

Lielāko pienesumu ASV pamatinflācijai arī aprīlī turpināja 

“taisīt” īres maksu kāpums. Spriežot pēc salīdzinoši neliela 

brīvo izīrējamo platību īpatsvara, mājokļu izmaksu inflācija 

arī tuvāko mēnešu laikā varētu turpināt stutēt kopējo 

inflācijas ciparu (sk. 2. ilustrāciju). Arī spēcīgs ASV darba 

tirgus un noturīgs algu kāpums  nemainīgi turpina radīt 

pozitīvu fonu inflācijas kāpumam. Bloomberg Consensus 

paredz, ka tuvāk gada noslēgumam inflācijas tempi ASV 

paātrināsies un gada kopumā ASV patēriņa cenas pieaugs 

par 1.9% gada griezumā.  

Spriežot pēc provizoriskajiem datiem, patēriņa cenas 

eirozonā aprīlī palielinājās par 1.7% gada griezumā 

salīdzinājumā ar vidēji 1.4-1.5% pieaugumiem iepriekšējo 

četru mēnešu laikā (sk. 3. ilustrāciju). Pretstatā ASV, 

eirozonā lielāku devumu inflācijas paātrinājumā nodrošināja 

pamatinflācijas kāpums līdz 1.2% no 0.8% martā. Pēdējo 

divu mēnešu laikā pamatinflācijas dinamiku būtiski 

ietekmēja vēlāka Lieldienu svinēšana, kas tradicionāli mēdz 

kāpināt ceļojuma, ēdināšanas un citas ar atpūtu saistītas 

cenu pozīcijas. Tādējādi tuvāko mēnešu laikā pamatinflācija 

eirozonā varētu atkal nedaudz palēnināties.  Bloomberg 

Consensus šogad  sagaida patēriņa cenu kāpumu eirozonā 

par 1.3%.  

                 

        

       

       

     

Apskata sagatavošanas datums:  10.05.2018. 

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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