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Ekonomikas datu komentārs

Ražotāju PMI indeksi, 2020. gada janvāris
Būtiskākie secinājumi

Jaunais gads ASV ir iesācies ar ražotāju optimisma atgriešanos, kas sakrita arī ar pirmās fāzes tirdzniecības līguma
parakstīšanu ar Ķīnu. Janvārī ASV ISM ražotāju noskaņojuma indekss ir reģistrējis pārsteidzoši spēcīgu kāpumu līdz 50.9
punktiem no pārskatītiem uz augšu 47.8 punktiem decembrī, nokļūstot izaugsmes teritorijā pirmo reizi pusgada laikā (sk.
1. ilustrāciju). Savukārt Ķīnas ražotāju noskaņojuma indekss ir atkritis līdz 51.1 punktam no 51.5 punktiem pērnā gada
nogalē, ko daļēji noteica eksporta pasūtījumu samazinājums. Tas ir bijis vājākais rezultāts kopš augusta, kad PMI indekss
atgriezās izaugsmes zonā. Pēdējā menedžeru aptauja tika veikta janvāra vidū un vēl neatspoguļo vīrusa epidēmijas
ietekmi uz Ķīnas ražotāju sentimentu. Lielāku priekšstatu par tās efektiem varētu sniegt februāra noskaņojuma rādījumi.
Papildus novērojumi
ASV ražotāju optimisma pieaugumu janvārī lielākoties
veicināja spēcīgs jauno pasūtījumu kāpums gan iekšzemes,
gan eksporta tirgos pēc kritumiem iepriekšējos mēnešos.
Palīdzēja arī uzlabojumi ražošanas apjomu novērtējumos.
Janvārī uzlabojumi ir notikuši arī sektoru griezumā – par
izlaides apjoma izaugsmi ziņoja jau 8 nozaru pārstāvji no 18
salīdzinājumā ar 3 nozarēm decembrī. Spriežot pēc ISM
indeksa rādījumiem, šā gada pavasarī pozitīvas vēsmas
varētu parādīties arī ASV apstrādes rūpniecības faktiskajos
ciparos. Gadījumā, ja jauno pasūtījumu pieaugums
izrādīsies noturīgs, ar zināmu novēlošanos, šā gada otrajā
pusē, uz sentimenta uzlabojumiem varētu reaģēt arī
investīcijas pamatkapitālā. Tajā pašā laikā, atsevišķu sektoru
pārstāvji joprojām atzīst, ka neskaidrības par ekonomikas
nākotni ir galvenais iemesls, kas turpina kavēt investīciju
projektus ASV. Negatīvu ietekmi uz ASV ražošanas sektoru
gada sākumā varētu atstāt arī Boeing problēmas.
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Precizēti eirozonas ražotāju noskaņojuma rādījumi arī
apstiprināja, ka situācija reģionālajā rūpniecības sektorā
sāka atlabt. Visās eirozonas valstīs, kurās tika veikta aptauja,
uzņēmēji ziņoja par situācijas uzlabojumiem, taču Francija
bija vienīga no lielvalstīm, kur PMI indekss pārsniedza 50
atzīmi, kas atdala izaugsmi no lejupslīdes (sk. 2. ilustrāciju).
ASV un Ķīnas tirdzniecības vienošanās mazināja
nenoteiktību pasaules tirdzniecībā un ražošanas sektorā,
taču nāvējošā vīrusa epidēmija Ķīnā pēdējo nedēļu laikā
atkal ir atgriezusi nenoteiktības elementu sektora
izaugsmes perspektīvās. Salīdzinājumā ar citam valstīm, ASV
eksports ir vismazāk atkarīgs no Ķīnas pieprasījuma (zem
1% no IKP), taču ilgstošās Ķīnas karantīnas gadījumā
piegādes ķēžu efekti varētu kļūt jūtami arī ASV. Saskaņā ar
OECD, Ķīnas produkcija veido ap 15-20% no ASV saražotās
elektronikas gala produkcijas un ap 10% no ASV saražotā
aprīkojuma un iekārtu vērtības (sk. 3. ilustrāciju)
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Apskata sagatavošanas datums: 04.02.2020.
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.

