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Ekonomikas datu komentārs

Eirozonas PMI indeksi, 2019. gada augusts
Būtiskākie secinājumi

Pēc pavājināšanās pirms mēneša, eirozonas uzņēmēju noskaņojuma rādījumi augustā ir uzlabojušies, kaut arī
joprojām turpinājuši signalizēt par samēra vārgu ekonomikas izaugsmi reģionā. Spēcīgs pakalpojumu sektora
sniegums arī augustā nemainīgi kompensējis sliktus rezultātus ražošanas segmentā. Saskaņā ar sākotnējo
novērtējumu, kopējais biznesa noskaņojuma indekss eirozonā augustā ir pieaudzis līdz 51.8 punktiem no 51.5
punktiem jūlijā, pateicoties nelieliem uzlabojumiem gan pakalpojumu, gan rūpniecības sektorā. Kaut arī ražošanas
PMI indekss augustā ir sasniedzis 47 punktus salīdzinājumā ar 46.5 punktiem pirms mēneša, indeksa pašreizējie
līmeņi joprojām liecina par lejupslīdi industrijā, kas ir sevišķi izteikta atvērtajā Vācijas rūpniecības sektorā.
Pakalpojumu sniedzēju noskaņojuma pieaugums vasaras izskaņā ir sanācis mērenāks – no 53.2 punktiem jūlijā uz
53.4 punktiem augustā. Eirozonas patērētāju noskaņojums augustā ir nedaudz pasliktinājies, taču kopumā kopš gada
sākuma drīzāk var runāt par patērētāju noskaņojuma stabilizāciju pēc kritumiem 2018. gada laikā (sk. 1. ilustrāciju).
Papildus novērojumi
Augustā
gan
Francijas,
gan
Vācijas
uzņēmēju
noskaņojuma indeksi pieauga pēc kritumiem jūlijā.
Francijas PMI indeksi augustā reģistrēja visaptverošus
pieaugumus, zināmā mērā atspēkojot bažas par
ekonomikas turpmāko sabremzēšanos. Francijas ražotāju
noskaņojuma indekss augustā atgriezās izaugsmes zonā,
sasniedzot 51 punktu apgabalu salīdzinājumā ar 49.7
punktiem augustā. Pieaugumu uzrādīja arī pakalpojumu
sektora PMI indekss (53.3 punkti augustā).
Vācijas pakalpojumu PMI indekss augustā palika gandrīz
nemainīgs un samazinājās par 0.1 punktu līdz 54.4
punktiem. Situācija Vācijas rūpniecības sektorā saglabājās
nomācoša, un, neskatoties uz nelielu kāpumu augustā,
ražotāju noskaņojuma indekss ir palicis tuvu depresijas
līmeņiem (43.6 punkti augustā). Kaut arī pagaidām
uzņēmēju optimisms pakalpojumu sektorā turpina atsvērt
sagurumu rūpniecības sektorā, Vācijas ražotāji jau
vairākus mēnešus pēc kārtas ziņo par darbinieku skaita
samazinājumu, kas ar laikā var sākt negatīvi atbalsoties arī
privātā pieprasījuma dinamikā. Arī pārējās mazākajās
eirozonas valstis, saskaņā ar sākotnējo informāciju,
ražotāju PMI indeksi palika pesimisma zonā.

Eirozonas noskaņojuma indikatori
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Eirozonas IKP un uzņēmēju noskaņojums
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Spriežot pēc biznesa noskaņojuma rādījumiem, eirozonas
iekšzemes kopprodukts 3. ceturksnī varētu augt par vidēji
0.2% ceturkšņa griezumā (sk. 2. ilustrāciju). Bloomberg
Consensus prognoze nākamajam gadam pēdējā laikā
piedzīvoja samēra spēcīgu pārskatīšanu uz leju. Patlaban
tiek sagaidīts, ka 2020. gadā eirozonas IKP palielināsies
par 1.1% jeb izaugsme paliks nemainīga salīdzinājumā ar
prognozēto 1.1% pieaugumu 2019. gadā.
Apskata sagatavošanas datums: 22.08.2019.
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.

