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ASV un eirozonas IKP, 2019. gada 3. ceturksnis
Būtiskākie secinājumi

Saskaņā ar sākotnējo novērtējumu, ASV IKP gada izaugsme 3. ceturksnī ir noslīdējusi līdz 2.0% no 2.3% 2. ceturksnī,
uzrādot lēnāko pieaugumu trīs gadu laikā. Taču anualizēti ceturkšņa pieaugumi ASV palikuši samēra stabili 1.9% apgabalā
(sk. 1. ilustrāciju). Privātais patēriņš teju patstāvīgi turpinājis stutēt IKP izaugsmi gan ceturkšņa, gan gada izteiksmē.
Arī eirozonā, spriežot pēc pirmā novērtējuma, ekonomikas izaugsme ceturkšņa griezumā bijusi pārsteidzoši noturīga un ir
palikusi 0.2% apgabalā. Kaut arī detalizētāka informācija un Vācijas IKP cipari tiks nopublicēti pēc dažām nedēļām, stabili
pieaugumi Spānijā, Francijā un Itālijā, acīmredzot, atsvēra vārgo Vācijas ekonomikas sniegumu. Lejupslīde rūpniecības
sektorā šā gada 3. ceturksnī varētu būt iedzinusi Vācijas ekonomiku tehniskajā recesijā. Gada griezumā eirozonas
izaugsme ir palēninājusies līdz 1.1% no 1.2% 2. ceturksnī. Arī nākamgad eirozonā tiek sagaidīta izaugsme 1% apgabalā.
Papildus novērojumi
Līdz galam neatrisināts ASV un Ķīnas tirdzniecības konflikts,
globālais ražošanas atslābums un mazāki ieguldījumi naftas
infrastruktūrā turpināja kavēt investīciju pieaugumus
pamatkapitālā ASV.
Trešajā ceturksnī investīciju gada
izaugsme palēninājās līdz 1.3% no 2.6% pirms ceturkšņa un
nepilniem 7% pirms gada. Izaugsmi 3. ceturksnī lielākoties
noteica investīciju kāpums intelektuālajā īpašumā. Jauno
pasūtījumu sarukums ražojošā segmentā liecina, ka
nākamā gada sākumā investīciju izaugsme pamatkapitālā
varētu apstāties vai pat ieslīdēt negatīvajā zonā (sk. 2.
ilustrāciju).

Pienesumi ASV IKP anualizētai ceturkšņa
izaugsmei, salīdz. cenas, procentu punkti
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ASV investīcijas un uzņēmumu noskaņojums
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ASV privātais patēriņš 3. ceturksnī pieauga par 2.5% gada
griezumā, uzrādot stabilu izaugsmi ceturto ceturksni pēc
kārtas. Tajā paša laikā, nesenais patērētāju optimisma
samazinājums kāpināja riskus, ka arī patēriņa pieauguma
tempi tuvākajā laikā varētu sākt bremzēties.
Pateicoties hipotekāro likmju pazeminājumam un joprojām
veselīgai situācijai ASV darba tirgū, aktivitāte ASV nekustamā
īpašuma tirgū vasarā beidzot atdzīvojās. Arī ASV investīcijas
dzīvojamā fondā 3. ceturksnī uzrādīja pirmo ceturkšņa
pieaugumu kopš 2017. gada beigām. Klientu interese un
spēcīgs jauno mājokļu pārdošanas apjomu kāpums uzlaboja
celtnieku noskaņojumu un kopā ar augošo izsniegto
būvatļauju skaitu signalizē, ka investīcijas ASV dzīvojamā
fondā drīzumā varētu atgriezties pie izaugsmes arī gada
izteiksmē (sk. 3. ilustrāciju).
Mājokļu tirgus atkopšanās ir spožs punkts kopējā ASV
ekonomikas sabremzēšanas stāstā, taču ar to visticamāk
nepietiks, lai atsvērtu biznesa un patērētāju sentimenta
sagurumu. Bloomberg Consensus sagaida, ka izaugsme ASV
nākamgad palēnināsies līdz 1.7% salīdzinājumā ar
prognozēto 2.3% pieaugumu šogad.
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Apskata sagatavošanas datums: 31.10.2019.
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.

