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Ražotāju PMI indeksi, 2020. gada februāris
Būtiskākie secinājumi

Ķīnas ražotāju noskaņojuma indekss februārī ir nogāzies līdz 40.3 punktiem no 51.1 punktiem janvārī, reģistrējot zemāko
līmeni kopš novērojumu uzsākšanas pirms 16 gadiem (sk. 1. ilustrāciju). Dramatisks februāra rezultāts atspoguļo
koronavīrusa epidēmijas un ieviesto karantīna pasākumu ietekmi uz Ķīnas rūpniecības sektoru, kuru dēļ atsevišķos
uzņēmumos uz vairākām nedēļām ražošana pēc būtības bija apstājusies. Pretstatā Ķīnai, ASV un eirozonas ražotāju
noskaņojuma rādījumi februārī ir spējuši uzrādīt labāku dinamiku. ASV ISM indekss ir nokritis līdz 50.1 punktiem no 50.9
punktiem janvārī, taču ir palicis izaugsmes zonā. Savukārt eirozonas ražotāju PMI indekss februārī ir pieaudzis līdz 49.2
punktiem no 47.9 punktiem pirms mēneša. Kopā ar Ķīnas PMI, februārī no 50.4 punktiem līdz 47.2 punktiem samazinājās
arī pasaules ražošanas PMI indekss, sasniedzot zemāko līmeni kopš pasaules finanšu krīzes.
Papildus novērojumi
Par spīti samēra stabilai dinamikai, Rietumvalstu ražotāju
noskaņojuma indeksos februārī arī bija jūtama koronavīrusa
ietekme. Pozitīvu ietekmi uz PMI indeksiem eirozonā un ASV
atstāja izejvielu un materiālu piegādes laiku pieaugums,
kuru izraisīja koronavīrusa dēļ apstādināta ražošana Ķīnā.
Turklāt ASV piegādes laiku kāpums un neizpildītu
pasūtījumu krājumi bija vienīgie ASV ISM ražošanas indeksa
komponenti, kuri uzrādīja ievērojamu kāpumu mēneša
laikā. Piegādes laiku kāpums parasti signalizē par
pieprasījuma uzlabojumiem, taču šoreiz pieauguma iemesli
bija mazāk pozitīvi un atspoguļoja piegādes ķēžu problēmas
pasaules ekonomikā. ASV piegādes laiku kāpums (ISM
piegādes laiku apakšindekss aug) sakrita ar importa
apakšindeksa strauju samazinājumu (sk. 2. ilustrāciju).
Pārējie apakšindeksi ASV mēneša laikā arī samazinājās,
savukārt nodarbinātības apakšindekss uzrādīja minimālo
uzlabojumu, joprojām norādot uz darba vietu skaita
kritumu (46.9 punkti februārī). Sektoru griezumā, par
izlaides kāpumu ASV februārī ziņoja 14 nozaru pārstāvji no
18 salīdzinājumā ar 8 nozarēm pirms mēneša. Tas bija
labākais rezultāts kopš pērna gada marta. Taču atsevišķu
sektoru pārstāvji, tostarp elektronikas, metālu un iekārtu
ražotāji, minēja Ķīnas koronavīrusa izraisītus piegādes ķēžu
izaicinājumus starp lielākajiem riskiem biznesam.
Atsevišķi Ķīnas indikatori, kas parāda ekonomikas labsajūtu
dienas griezumā, liecina, kā otrā lielākā pasaules ekonomika
pakāpeniski atgriežas pie dzīves (sk. 3. ilustrāciju). Tajā paša
laikā, citu pasaules lielvalstu aktivitātes indikatoros,
koronavīrusa ietekme varētu sākt parādīties tikai marta
datos. Ņemot vērā, ka vīrusa saslimšanas gadījumu skaits
pārējās pasaules malās sāka augt tikai februāra beigās un
piegādes ķēžu un Ķīnas sabremzēšanas efekti pilnā mērā vēl
nepaspēja parādīties makro ciparos un ražošanas apjomos,
pretvēji pārējo reģionu izaugsmei tuvāko mēnešu laikā
varētu augt.
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Apskata sagatavošanas datums: 02.03.2020.
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.

