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Ķīnas rūpniecības un mazumtirdzniecības rādītāju dinamika oktobrī ir uzlabojusies, abiem sektoriem
reģistrējot straujāko izaugsmi pēdējo četru mēnešu laikā (abi +0.4% mēneša griezumā). Tikmēr atslābums Ķīnas
nekustamā īpašuma sektorā turpināja padziļināties – pirkšanas aktivitāte un investīcijas sektorā oktobrī krita
straujāk gada griezumā. Arī jauno mājokļu cenas mazākajās pilsētās reģistrēja otro samazinājumu pēc kārtas.
Turpināja vājināties arī Ķīnas kredītu impulss, kaut arī lēnāk nekā iepriekšējos mēnešos.



ASV ekonomika ceturto ceturksni ir iesākusi ar spēcīgu uzrāvienu. Augstākas frekvences dati būtiski pārspēja
analītiķu prognozes - rūpniecības izlaide oktobra laikā izauga par 1.6%, mazumtirdzniecības apgrozījums
palielinājās par 1.4% (bez automašīnām un degvielas). Auto tirdzniecības apgrozījums arī auga otro mēnesi pēc
kārtas pēc kritumiem maijā un vasaras laikā. Ņemot vērā, ka ASV mazumtirdzniecības rezultāti tiek publicēti
nominālajā izteiksmē, zināmu ietekmi uz cipariem atstāja arī inflācijas paātrinājums mēneša laikā.



ASV rūpniecības sektors oktobrī uzrādīja strauju atkopšanos no viesuļvētras Idas. Lielāko pozitīvo devumu
oktobra rezultātam nodrošināja energoresursu ieguve un saistītie ražošanas segmenti. Ieguves sektoram palīdzēja
arī augstākas energoresursu cenas, kuras rudenī veicināja naftas urbumu skaita pieaugumu ASV. Arī automašīnu
ražošanas izlaide reģistrēja spēcīgu pieaugumu pēc atslābuma iepriekšējo divu mēnešu laikā.



ASV ir turpinājusies IKP prognožu pārskatīšana uz leju par spīti uzlabojumam ASV makro pulsā. Saskaņā ar
Bloomberg Consensus prognozēm, ASV IKP šogad augs par 5.5%, nākamgad – par 3.9%. Eirozonā šā gada IKP
prognoze turpināja uzlaboties, paredzot 5.1% pieaugumu. Nākamā gada izaugsme tika nedaudz samazināta – līdz
4.2%. Bažas rāda arī nesenais saslimstības kāpums Eiropā, kas varētu negatīvi ietekmēt patēriņu ziemas mēnešos.
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Apskata sagatavošanas datums: 17.11.2021.
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.

