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Ekonomikas datu komentārs

Eirozonas PMI indeksi, 2019. gada oktobris
Būtiskākie secinājumi

Spriežot pēc sākotnējiem uzņēmēju noskaņojuma rādījumiem, gada pēdējo ceturksni eirozonas ekonomika sagaidīja
uz stagnācijas sliekšņa. Oktobrī kopējais eirozonas uzņēmēju noskaņojuma indekss ir palielinājies līdz 50.2 punktiem
no 50.1 punkta septembrī. Šo nelielu uzlabojumu galvenokārt ir noteicis pakalpojumu sniedzēju noskaņojuma
indeksa kāpums līdz 51.8 punktiem no 51.6 septembrī. Savukārt eirozonas ražotāju noskaņojuma indekss ir palicis
nemainīgs 45.7 punktu līmenī, kas signalizē par produkcijas samazināju arī tuvāko mēnešu laikā.
Eirozonas patērētāju noskaņojums kopš šā gada sākuma ir turpinājis demonstrēt svārstīgu dinamiku. Oktobrī
noskaņojuma indekss atkal ir reģistrējis kritumu pēc pieauguma septembrī, uzrādot sliktāko sniegumu kopš pagājušā
gada nogales (sk. 1. ilustrāciju).
Papildus novērojumi
Acīmredzot, nelielus Francijas un Vācijas ražotāju PMI
indeksu uzlabojumus apstrādes rūpniecības segmentā
oktobrī atsvēra sentimenta pasliktināšanās pārējās
mazākajās eirozonas valstīs. Vācijas ražotāju noskaņojums
oktobrī uzrādīja tīri kosmētisku pieaugumu līdz 41.9
punktiem no 41.7 punktiem pirms mēneša. Vācijas
ražotāji nodrošina vidēji 40% no eirozonas kopējās
produkcijas izlaides, un ieilgusi depresija sektorā ir
neiepriecinošs signāls priekš eirozonas apstrādes
rūpniecības kopumā, kas gada griezumā noturīgi
samazinās jau kopš šā gada aprīļa. Francijas ražotāju PMI
indekss oktobrī nedaudz attālinājās no 50 punktu atzīmes,
sasniedzot 50.5 punktu apgabalu.
Pakalpojumu sniedzēju noskaņojums palika hroniski
labāks par ražotāju, taču sektors oktobrī tā arī nebija
spējīgs atgūties pēc spēcīga krituma pirms mēneša.
Francijā pakalpojumu sniedzēji ziņoja par ievērojamu
situācijas uzlabojumu sektorā. PMI indekss pakāpās līdz
52.9 punktiem oktobrī no 51.1 punkta septembrī.
Savukārt Vācijas pakalpojumu sektora PMI indekss
noslīdēja līdz 51.2 punktiem no 51.4 pirms mēneša. Vācu
uzņēmēji pirmo reizi sešu gadu laika ziņoja arī par
darbinieku skaita samazinājumu.
Saskaņā ar sākotnējiem uzņēmēju aptaujas rezultātiem,
eirozonas ekonomikas izaugsme 4. ceturkšņa sākumā
varētu būt pietuvojusies stagnācijai (sk. 2. ilustrāciju). Pēc
samēra aktīvas izaugsmes prognožu pārskatīšanas,
Bloomberg aptaujātie analītiķi patlaban sagaida, ka
eirozonas ekonomikas izaugsme nākamgad sasniegs 1%
pēc sagaidāma 1.1% pieauguma šogad.
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Apskata sagatavošanas datums: 24.10.2019.
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.

