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Būtiskākie secinājumi 

Neskatoties uz viesuļvētru radītiem pretvējiem ASV ekonomikai, ASV iekšzemes kopprodukta pieauguma tempi 3. 
ceturksnī ir palikuši lielākoties nemainīgi. IKP anualizēta ceturkšņa izaugsme 3. ceturksnī sastādīja 3.0%, nedaudz zem 
3.1% ceturksni iepriekš. Par spīti spēcīgam kopējām ciparam, mājsaimniecību patēriņš 3. ceturksnī  auga lēnāk 
salīdzinājumā ar 2. ceturksni. Uzņēmumu investīciju sabremzējumu 3. ceturkšņa laikā galvenokārt noteica lēnāks 
investīciju pieaugums energoresursu segmentā.  Kopējo IKP ciparu 3. ceturksnī uz augšu pavilka straujāks krājumu 
pieaugums, kas arī daļēji varētu atspoguļot viesuļvētru izraisītās sekas (sk. 1. ilustrāciju).   

IKP gada izaugsme 3. ceturksnī ir paātrinājusies līdz 2.3% salīdzinājumā ar 2.2% iepriekšējā ceturksnī, reģistrējot straujāku 
pieaugumu kopš 2015. gada 3. ceturkšņa.   

Papildus novērojumi 

Kaut arī ASV mājsaimniecību privātais patēriņš 3. ceturksnī 
joprojām nodrošināja lielāku daļu jeb 1.8 procenta punktus 
no 2.3% IKP gada pieauguma cipara,  tēriņu izaugsme gada 
griezumā turpinājusi noturīgi bremzēties un 3. ceturksnī 
noslīdēja līdz 2.6%. Spēcīgi mājsaimniecību noskaņojuma 
rādījumi, veselīga situācija ASV darba tirgū un algu kāpuma 
nesenais paātrinājums signalizē, ka mājsaimniecību tēriņi 
varētu augt straujāk (sk. 2. ilustrāciju).   

Uzņēmumu investīcijas  pamatkapitālā 3. ceturksnī pieauga 
par 4.4% gada griezumā, līdzīgi kā pirms ceturkšņa, kad 
izaugsme sastādīja 4.3%. Spriežot pēc pozitīvas jauno 
rūpniecības pasūtījumu dinamikas un uzņēmumos valdošā 
optimisma, investīciju pieaugums tuvāko ceturkšņu laikā 
varētu vēl nedaudz paātrinaties (sk. 3. ilustrāciju). Tajā pašā 
laikā, naftas urbšanas aktivitātes palēninājums ASV, kas, 
spriežot pēc jaunākajiem datiem, turpinājās arī 4. ceturkšņa 
sākumā, varētu rādīt zināmus lejupvērstus riskus investīciju 
pieaugumam energoresursu segmentā.    

ASV investīciju pieauguma tempi dzīvojamajā segmentā 
palēninās jau kopš 2016. gada vidusdaļas un 3. ceturksnī to 
izaugsme noslīdēja līdz 0.9% gada izteiksmē no vidēji 2% 
iepriekšējos ceturkšņos. Pēc atslābuma vasaras laikā un 
viesuļvētru izraisīta pavājinājuma, celtnieku noskaņojums 
oktobrī atkal ir uzlabojies un patlaban rāda sektora mērenas 
izaugsmes virzienā. 

Bloomberg Consensus prognozes pēdējā laikā ir turējušas 
salīdzinoši stabilas un šogad paredz 2.2% IKP pieaugumu, 
2018. gadā – izaugsmi 2.4% apgabalā. Spēcīgi noskaņojuma 
rādījumi signalizē, ka ASV ekonomikai ir potenciāls turpināt 
attīstību uz augstākas izaugsmes trajektorijas.    

 

 

 
Apskata sagatavošanas datums: 30.10.2017. 

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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