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Eirozonas PMI indeksi, 2019. gada jūlijs
Būtiskākie secinājumi

Pirmās indikācijas par eirozonas ekonomikas stāvokli trešā ceturkšņa sākumā rāda samēra neiepriecinošu ainu.
Saskaņā ar menedžeru aptauju provizoriskajiem rezultātiem, eirozonas uzņēmēju noskaņojums ir pārtraucis
iepriekšējos divos mēnešos novērotu uzlabojumu sēriju, un jūlijā kopējais indekss ir nokritis līdz 51.5 punktu
apgabalam no 52.2 pirms mēneša. Ražošanas sektora panīkums ir turpinājis kavēt ekonomikas attīstību, ražotājiem
eirozonā, un it sevišķi Vācijā, slīgstot arvien dziļākā pesimismā. Eirozonas ražotāju PMI indekss jūlijā ir sasniedzis 46.4
punktu apgabalu salīdzinājumā ar 47.6 punktiem jūnijā. Savukārt pakalpojumu sniedzēju noskaņojuma līmeņi
palikuši samēra augsti un PMI indeksa samazinājums ir bijis nebūtisks – no 53.6 punktiem jūnijā līdz 53.3 punktiem
jūlijā (sk. 1. ilustrāciju). Eirozonas patērētāju noskaņojums jūlijā ir uzlabojies pēc neliela krituma pirms mēneša.
Papildus novērojumi
Eirozonas lielākās valstis trešā ceturkšņa sākumā sagādāja
zināmu negatīvu pārsteigumu devu. Jūlijā pasliktinājās
gan Francijas, gan Vācijas uzņēmēju noskaņojums. Ar
lielākām problēmām joprojām turpināja saskarties Vācijas
ražotāji, kuru pesimisms jūlijā atkal padziļinājās,
atbilstošam PMI indeksam nokrītot līdz 43.1 punktu
atzīmei no 45 punktiem pirms mēneša. Tas bija vājākais
rezultāts septiņu gadu laikā un otrais sliktākais kopš
pasaules finanšu krīzes. Uz leju indeksu galvenokārt
parāva jauno pasūtījumu kritums eksporta tirgos, kas ir
bijis straujākais pēdējās desmitgades laikā. Arī Francijas
ražošanas PMI indekss jūlijā noslīdēja līdz 50 punktu
atzīmei, reģistrējot sliktāko rezultātu pēdējo trīs mēnešu
laikā. Ražotāju sentimenta pavājinājums tika novērots arī
citās eirozonas valstīs.
Ražošanas sektora atslābums Vācijā pēdējo divu
ceturkšņu laikā jau “nogrieza” vidēji pus procentu no
valsts ekonomikas pieauguma cipara. Spriežot pēc
pašreizējiem Vācijas ražotāju noskaņojuma līmeņiem,
tuvākajā laikā kritumi apstrādes rūpniecības sektorā
varētu padziļināties. Tādējādi varētu pieaugt arī sektora
negatīvais pienesumam visai vārgai IKP gada izaugsmei.
Vācijas IKP 2018. gada beigās un šā gada sākumā pieauga
par 0.6-0.7% gada griezumā.

Eirozonas noskaņojuma indikatori
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Uzņēmēju noskaņojuma rādījumi liecina, ka trešā
ceturkšņa sākumā eirozonas iekšzemes kopprodukts
varētu augt par 0.1-0.2% ceturkšņa griezumā jeb lēnāk kā
1% anualizēti (sk. 2. ilustrāciju). Bloomberg Consensus
aptaujātie analītiķi ir pārskatījuši uz leju eirozonas šā gada
IKP izaugsmes prognozes un patlaban sagaida IKP
pieaugumu par 1.1% 2019. gadā un par 1.3% nākamgad.
Apskata sagatavošanas datums: 24.07.2019.
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.

