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Būtiskākie secinājumi 

Oktobrī ASV gada inflācija ir paātrinājusies līdz 2.5% salīdzinājumā ar 2.3% pieaugumu septembrī. Inflācijas paātrinājumu 
oktobrī galvenokārt noteica straujāka energoresursu inflācija, no cipariem izzūdot pērnā gada viesuļvētru izraisītiem 
efektiem. ASV pamatinflācija oktobrī  turpretim ir nedaudz sabremzējusies, arī pārtikas cenas reģistrēja lēnāku kāpumu 
(sk. 1 ilustrāciju).  

Papildus novērojumi 

Energoresursu cenas oktobrī palielinājās par nepilniem 9% 
gada izteiksmē salīdzinājumā ar 4.8% pieaugumu  pirms 
mēneša un 10% augustā.  Tajā paša laikā, gan bāzes efekti, 
gan vairāk nekā 20% naftas cenu kritums pēdējā pusotra 
mēneša laikā liecina, ka straujākas energoresursu inflācijas 
laiki jau varētu būt aiz muguras.       

ASV pamatinflācija septembrī ir palēninājusies līdz 2.1% no 
2.2% iepriekšējo divu mēnešu laikā. Daļēji šo 
sabremzēšanos noteica lēnāks īres maksu pieaugums. Kaut 
arī mājokļu piedāvājums īres tirgū trešajā ceturksnī atkal ir 
nedaudz palielinājies, vēsturiskā griezumā brīvo īres platību 
īpatsvars saglabājas samēra zems un joprojām liecina par 
īres maksu pieauguma potenciālu. Vēl jo vairāk, zems 
bezdarba līmenis un straujāks darbinieku ienākumu 
kāpums signalizē, ka pamatinflācijai ASV būtu jāvirzās tuvāk 
2.5% mērķim (sk. 2. ilustrāciju).  

Saskaņā ar Bloomberg Consensus prognozēm, tuvāko 
ceturkšņu laikā kopējā inflācija ASV varētu turēties 2.3-2.4% 
apgabalā. Taču ņemot vērā naftas cenu strauju 
samazinājumu finanšu tirgos kopš oktobra sākuma, 
inflācijas kopējais cipars varētu izrādīties zemāks. Gadījumā, 
ja naftas cenas neatkopsies no nesena krituma, nākamā 
gada vidusdaļā inflācija varētu nostabilizēties 2.0% tuvumā.    

 

      

       

       

      

  

Apskata sagatavošanas datums:  14.11.2018. 

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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