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Ekonomikas datu komentārs

Ķīnas IKP dati, 2019. gada 3. ceturksnis
Būtiskākie secinājumi

Ķīnas ekonomikas izaugsme ir turpinājusi bremzēties, un šā gada trešajā ceturksnī valsts IKP gada pieauguma tempi ir
palēninājušies līdz 6.0% no 6.2% 2. ceturksnī, reģistrējot jaunu antirekordu kopš 90-to gadu sākuma. Acīmredzot, Ķīnas
valdības stimulu pozitīvie efekti un pārsteidzoši spēcīgs rūpniecības sektora paātrinājums septembrī nav ļāvuši Ķīnas IKP
izaugsmei paslīdēt zem valdības šā gada izaugsmes mērķa 6.0-6.5% robežās.
Papildus novērojumi
Septembrī Ķīnas rūpniecības produkcijas apjomu gada
izaugsme palielinājās līdz 5.8% no 4.4% augustā. To
galvenokārt noteica paātrinājums tālruņu, datoru un citas
elektronikas ražošanā. Arī mazumtirdzniecības apgrozījums
reālajās cenās septembrī auga straujāk – par 6.4% gada
griezumā pēc 5.6% pieauguma augustā. Abi sektori
septembrī reģistrēja straujāko izaugsmi pēdējo trīs mēnešu
laikā, kaut arī pieauguma tempi kopumā palika samēra lēni
vēsturiskajā griezumā (sk. 1. ilustrāciju).
Ārējās
tirdzniecības
dinamikā
pozitīvie
pavērsieni
septembrī nav notikuši, un Ķīnas eksports saruka par 3.2%
gada griezumā. Eksporta izaugsme uz Eiropu un ASEAN
valstīm septembrī nespēja atsvērt divciparu eksporta
kritumus uz ASV. Ķīna neatlaidīgi turpināja “eksportēt” arī
savas ekonomikas vājumu uz pārējām valstīm. Imports
septembrī samazinājās par 8.5% gada griezumā, un,
izslēdzot Ķīnas Jaunā gada sezonālo ietekmi, imports
turpināja noturīgi sarukt kopš pērnā gada nogales. Nemaz
nerunājot par tirdzniecības karu skārto importa plūsmu no
ASV, Ķīna būtiski samazināja arī pieprasījumu pēc Japānas
un eirozonas produkcijas (sk. 2. ilustrāciju). Oktobra vidū
Ķīna un ASV ir panākuši zināmu progresu tirdzniecības
sarunās, un ASV atlika paaugstināto tarifu piemērošanu
Ķīnas importam 250 miljardu dolāru vērtībā, taču jau esošie
tarifi atcelti netika. Tādejādi spiediens uz Ķīnas ārējo
tirdzniecību varētu saglabāties arī nākotnē.
Ķīnas valdības un Centrālās Bankas stimulējošie pasākumi
septembrī turpināja atbalstīt Ķīnas izaugsmi. Valdības
uzņēmumu investīciju izaugsme paātrinājās līdz 8.5% gada
griezumā, reģistrējot otro straujāko pieaugumu pēdējā
pusotra gada laikā. Arī investīcijas infrastruktūrā stabili
auga par vidēji 6.5% gadā (sk. 3. ilustrāciju). Tajā paša laikā,
Ķīnas pašvaldību obligāciju emisijas, ar kurām tiek
finansētas investīcijas infrastruktūrā, septembrī sāka
bremzēties. Ķīnas kvotas jaunajām obligācijām šim gadam
ir gandrīz pilnībā izsmeltas, un tas varētu piebremzēt
valdības investīciju pieaugumus gada atlikušajā daļā.
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*pārskatīti investīciju apjomi par 2019. gada augustu

Apskata sagatavošanas datums: 18.10.2019.
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.

