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ASV rūpniecības sektors, 2018. gada augusts
Būtiskākie secinājumi

Pretstatā stagnācijai eirozonas rūpniecības sektorā, Atlantijas okeāna otrajā krastā turpinājās ražošanas pacēlums.
Augustā ASV rūpniecības produkcijas apjoms ir reģistrējis trešo mēneša pieaugumu pēc kārtas un sektora gada izaugsme
ir sasniegusi 4.9%, straujāko tempu kopš 2010. gada izskaņas (sk. 1. ilustrāciju). Pozitīvu devumu sektora paātrinājumam
augustā nodrošināja gan straujāka apstrādes rūpniecības sektora izaugsme, gan lielāka naftas ieguve.
Papildus novērojumi
ASV apstrādes rūpniecības izaugsme augustā ir
paātrinājusies līdz 3.1% gada griezumā, reģistrējot labāko
rezultātu kopš 2012. gada vidusdaļas. Sektoru griezumā
lielāko pienesumu apstrādes rūpniecības paātrinājumam
nodrošināja saražotu ilglietojamu preču apjoma pieaugums,
it īpaši iekārtām un autotransportam. Pārtikas un apģērbu
ražošanas
tempi
augustā
turpretim
ir
nedaudz
sabremzējušies salīdzinājumā ar jūliju. Spriežot pēc
augstiem ražotāju optimisma līmeņiem un noturīga jauno
pasūtījumu pieauguma, ASV apstrādes rūpniecības sektora
izaugsmes perspektīvas saglabājas samēra spožas.
Līdzīgi kā iepriekšējos mēnešos, energoresursu ieguve kopā
ar naftas ieguves aktivitātēm palikusi starp ASV rūpniecības
sektora izaugsmes dzinuļiem. Abi apakšsektori augustā
reģistrēja divciparu pieauguma tempus un pievienoja
nepilnus 2 procenta punktus pie rūpniecības gada
izaugsmes cipara. Tajā paša laikā, pieejamie dati liecina, ka
naftas ieguve ASV pēdējo nedēļu laikā ir turējusies pie 11
miljonu barelu/dienā atzīmes un vairs nav palielinājusies. Kā
arī bija gaidāms, ņemot vērā WTI naftas cenu konsolidāciju
tuvu 65-70 dolāriem par barelu, arī naftas urbumu skaits
pēdējā laikā vairs nav izradījis tieksmi pieaug (sk. 2
ilustrāciju). Ar laiku tas varētu nedaudz piebremzēt arī
rūpniecības sektora kopējos izaugsmes tempus.
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Apskata sagatavošanas datums: 14.09.2018.
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.

