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ASV rūpniecības sektors, 2018. gada oktobris
Būtiskākie secinājumi

Oktobrī ASV rūpniecības izaugsme ir palēninājusies līdz 4.1% salīdzinājumā ar vidēji 5.5% pieaugumiem iepriekšējo divu
mēnešu laikā (sk. 1. ilustrāciju). Kaut arī mēnešu griezumā rūpniecības sektors ir uzrādījis piekto pozitīvu rezultātu pēc
kārtas, uz leju gada pieauguma tempus galvenokārt nospieduši mazāk labvēlīgi bāzes efekti – tieši pērnā gada oktobrī
strauju pieaugumu reģistrēja apstrādes rūpniecības izlaide. Tādējādi šā gada oktobrī apstrādes rūpniecības izaugsme ASV
ir pazeminājusies līdz 2.7% salīdzinājumā ar 3.8% pirms mēneša. Naftas ieguve ASV oktobrī turpinājusi reģistrēt divciparu
pieauguma tempus.
Papildus novērojumi
Spriežot pēc pieejamiem datiem, apstrādes rūpniecības
palēninājumu oktobrī lielākoties noteica sabremzēšanas
ķīmisko produktu ražošanā, kas iepriekšējo mēnešu laikā ir
bijusi starp izaugsmes līderiem. Lēnāk oktobrī auga arī
saražoto automašīnu apjomi. Tajā pašā laikā, neskatoties uz
lēnāku autorūpniecības sektora izaugsmi, ilglietojamu preču
ražošanas pieauguma tempi ir palikuši stabili 4.0-4.5%
līmenī jau trešo mēnesi pēc kārtas.
Novembra sākumā būtisku kāpumu uzrādīja ASV naftas
ieguves apjomi, sasniedzot 11.7 miljonu barelu apjomu
dienā. Tajā paša laikā, ņemot vērā neseno naftas cenu
kritumu, naftas ieguvēji nākotnē varētu pārskatīt savus
plānus attiecībā uz naftas ražošanas apjomiem un ieguves
kapacitātes palielināšanu (sk. 2. ilustrāciju). Kaut arī
zemākas energoresursu cenas ir laba ziņa priekš Amerikas
patērētājiem, noturīgs naftas cenu kritums kopumā varētu
atstāt negatīvu ietekmi uz rūpniecības sektora dinamiku.
Pēdējo mēnešu laikā eirozonas rūpniecības sektora
sniegums ir ievērojami atpalicis no ASV un rūpniecības
produkcijas apjoms ir audzis par vidēji 1% gada griezumā.
Apstrādes rūpniecības izaugsme septembrī ir palēninājusies
līdz 1.2% no 1.5% pirms mēneša. Uz līdzīgu rezultātu bija jau
iepriekš norādījis noturīgs ražotāju optimisma kritums (sk.
3. ilustrāciju). Tajā pašā laikā, izaugsme gada griezumā ir
kļuvusi nedaudz “plašāka” un septembrī jau 11 no 23
sektoriem reģistrēja pozitīvus rezultātus salīdzinājumā ar 9
sektoriem augustā. Vācijas un atbilstoši arī eirozonas
autorūpniecības produkcijas gada pieauguma tempi ir
palikuši ar mīnuss zīmi, taču kritumi septembrī ir kļuvuši
mazāki. Tas palīdzēja arī Vācijas apstrādes rūpniecības
sektoram kopumā uzrādīt nelielu pieaugumu gada
griezumā (0.2% septembrī) pēc krituma mēnesi iepriekš.
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ASV naftas urbumu skaits un naftas cenas
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Apskata sagatavošanas datums: 16.11.2018.
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.

