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Būtiskākie secinājumi 

ASV inflācijas dati februārī ir bijuši bez pārsteiguma momenta. Mēneša griezumā patēriņa cenas pieauga par 0.2% 
salīdzinājumā ar 0.5% pieaugumu mēnesi iepriekš. Savukārt gada inflācija ASV ir paātrinājusies līdz 2.2% salīdzinājumā ar 
2.1% janvārī (sk. 1. ilustrāciju). ASV inflācija pēdējā pusgada laikā ir svārstījusies 2.0 – 2.2% apgabalā, taču tuvāko mēnešu 
laikā inflācijas spiediens varētu sākt pieaugt.  

Papildus novērojumi 

ASV pamatinflācija februārī trešo mēnesi pēc kārtas palikusi 
stabila 1.8% apgabalā. Neskatoties uz mājokļu inflācijas 
atslābumu februārī, pārējās pamatinflācijas kategorijas 
uzrādīja spēcīgāku cenu kāpumu un cenas palielinājās par 
0.9% gada griezumā, reģistrējot straujāko pieaugumu kopš 
pērnā gada marta. Februārī atkal sākusi paātrināties arī 
energoresursu inflācija. 

Kaut arī mājokļu inflācija, kas nodrošina vairāk kā pusi no 
kopējā pamatinflācijas kāpuma, pēdējā gada laikā ir 
sabremzējusies, nesenais brīvo īres platību samazinājums 
varētu nedaudz atdzīvināt mājokļu īres cenu kāpumu (sk. 2. 
ilustrāciju). Turklāt no šā gada marta no ASV gada inflācijas 
cipara izzudīs telekomunikācijas pakalpojumu tarifu 
samazinājuma ietekme, un pamatinflācijas pieaugumi 
varētu kļūt nedaudz straujāki.  Arī noturīgi uzlabojumi ASV 
darba tirgū un strādājošo ienākumu kāpums runa par labu 
ASV pamatinflācijas paātrinājumam ilgākā termiņā.  

Saskaņā ar Bloomberg Consensus, tuvāko mēnešu laikā 
kopējā ASV inflācija varētu paātrināties un sasniegt 2.5% 
apgabalu. Tiek paredzēts, ka šā gada nogalē ASV inflācijas 
kāpums varētu kļūt nedaudz mērenāks un varētu 
pietuvoties pašreizējam inflācijas tempam.         

 

 

    

  

Apskata sagatavošanas datums: 13.03.2018. 

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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