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Ekonomikas datu komentārs

Eirozonas PMI indeksi, 2019. gada jūnijs
Būtiskākie secinājumi

Balstoties uz sākotnējiem menedžeru aptauju rezultātiem, eirozonas uzņēmēju noskaņojums jūnijā ir uzlabojies un
kopējais sentimenta indekss ir pieaudzis līdz 52.1 punktiem, sasniedzot augstāko līmeni kopš pērnā gada novembra.
Kaut arī eirozonas noskaņojuma rādījumi uz doto brīdi signalizē, ka sliktākais priekš savienības ekonomikas varētu
palikt aiz muguras, uzlabojumi joprojām ir koncentrēti tikai pakalpojumu sektorā, kamēr ražotāji pārsvarā ir
noskaņoti visai pesimistiski. Eirozonas pakalpojumu sektora PMI indekss ir pieaudzis līdz 53.4 punktiem jūnijā no 52.9
punktiem pirms mēneša. Ražotāju noskaņojuma indekss jūnijā arī ir nebūtiski palielinājies līdz 47.8 no 47.7 punktiem
maijā, buksējot tuvu 48 punktu apgabalam ceturto mēnesi pēc kārtas (sk. 1. ilustrāciju). Pretstatā uzlabojumiem
uzņēmēju noskaņojumā, eirozonas patērētāju noskaņojums jūnijā ir nedaudz pasliktinājies.
Papildus novērojumi
Jūnijā eirozonas ražotāju noskaņojums palika salīdzinoši
stabils, neskatoties uz uzlabojumiem Vācijas un Francijas
ražotāju
garastāvoklī.
Spriežot
pēc
pieejamas
informācijas, rezultātus pavilka uz leju pārējo mazāko
eirozonas valstu ražotāju noskaņojuma pavājinājums
vasaras sākumā, pirmo reizi sešu gadu laikā nokļūstot
pesimisma zonā. Līdzīga aina jūnijā bija novērojama arī
pakalpojumu segmentā.
Francijas ražotāju PMI indekss jūnijā reģistrēja trešo
kāpumu pēc kārtas un sasniedza 52 punktu apgabalu,
augstāko līmeni pēdējo desmit mēnešu laikā. Jaunie
rūpniecības pasūtījumi pamanījās pieaugt gan iekšzemes,
gan ārvalstu tirgos, uzlabojot kopējo rezultātu. Arī Vācijas
ražotāju noskaņojuma indekss jūnijā pieauga līdz 45.4
punktiem salīdzinājumā ar nedaudz vairāk kā 44
punktiem iepriekšējos trijos mēnešos, taču joprojām
palika dziļi lejupslīdes teritorijā. Jaunie eksporta
pasūtījumi Vācijā reģistrēja samazinājumu desmito
mēnesi pēc kārtas līdz ar ārējā pieprasījuma atslābumu
un problēmām auto industrijā. Tajā paša laikā, tas bija
mazākais pasūtījumu kritums kopš šā gada sākuma.
Atbilstoši uzņēmēju noskaņojuma rādījumiem, eirozonas
iekšzemes kopprodukts 2. ceturksnī
varētu būt
palielinājies par 0.2-0.3% ceturkšņa griezumā, kas ir lēnāk
nekā 0.4% izaugsme pirmajā ceturksnī (sk. 2. ilustrāciju).
Bloomberg Consensus aptaujātie analītiķi sagaida, ka
eirozonas iekšzemes kopprodukts šogad pieaugs par
1.2% gada griezumā. Saskaņā ar prognozēm, arī tuvākajos
gados eirozonas ekonomikas izaugsme paliks samēra lēna
un IKP varētu augt par 1.2-1.3% gadā.

Eirozonas noskaņojuma indikatori
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Apskata sagatavošanas datums: 21.06.2019.
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.

