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Ražotāju PMI indeksi, 2019. gada jūnijs
Būtiskākie secinājumi

Spriežot pēc ražotāju noskaņojuma rādījumiem, apstrādes rūpniecības sektors otro ceturksni ir noslēdzis uz samēra
negatīvās nots. ASV ražotāju ISM indekss jūnijā ir noslīdējis līdz 51.7 punktu atzīmei salīdzinājumā ar 52.1 punktiem pirms
mēneša, reģistrējot trešo indeksa samazinājumu pēc kārtas. Precizētie eirozonas ražotāju noskaņojuma dati arī izrādījās
nedaudz sliktāki par sākotnējo novērtējumu. Jūnijā eirozonas PMI indekss ir samazinājies līdz 47.6 punktiem
salīdzinājumā ar 47.8 punktiem pirmajā redakcijā un 47.7 punktiem maijā, piekto mēnesi pēc kārtas paliekot pesimisma
zonā. Arī Ķīnas ražotāju noskaņojuma indekss jūnijā ir nokritis līdz 49.4 punktiem no 50.2 punktiem iepriekšējo divu
mēnešu laikā (sk. 1. ilustrāciju).
Papildus novērojumi
Jūnijā ASV ražotāju noskaņojuma pasliktinājumu lielākoties
noteica negatīvas tendences jauno pasūtījumu dinamikā
iekšzemes tirgū. Jauno pasūtījumu indekss jūnijā atkrita līdz
50 punktu atzīmei, kas signalizē par pieprasījuma
stagnāciju. Tas bija sliktākais rezultāts kopš 2015. gada
nogales. Arī jauno eksporta pasūtījumu indekss ASV
turpināja svārstīties tuvu 50 punktu atzīmei trešo mēnesi
pēc kārtas. Sektoru griezumā situācija ASV apstrādes
rūpniecības sektorā turpretim ir nedaudz uzlabojusies – par
izaugsmi ziņoja 12 no 18 apakšnozaru pārstāvjiem
salīdzinājumā ar 11 apakšnozarēm pirms mēneša. Jūnijā
pakāpās arī ražošanas izlaides apjomu novērtējums.
Pēdējo mēnešu laikā ASV ražotājus arvien vairāk sākusi
uztraukt tirdzniecības attiecību eskalācija ar Ķīnu un jauno
importa tarifu ietekme uz ražošanas izmaksām un biznesa
attīstības perspektīvām (sk. 2. ilustrāciju). Arī Ķīnas ražotāji
turpināja izjust negatīvus tirdzniecības kara efektus un jūnijā
ziņoja par jauno pasūtījumu kritumiem gan iekšzemes, gan
ārvalstu tirgos. Kārtējais “pamiers” starp ASV un Ķīnu, kurš
tika panākts G-20 samita laikā jūnija beigās, un tirdzniecības
pārrunu atsākšana starp valstīm noņēma visaptverošu
importa tarifu ieviešanas draudus tuvākajai nākotnei. Tajā
paša laikā, kopumā tirdzniecības riski nekur nav zuduši un,
visticamāk, turpinās ietekmēt uzņēmumu noskaņojumu un
biznesa lēmumus abās valstīs.
Eirozonas ražotāju noskaņojuma indekss pēdējo četru
mēnešu laikā uzrādīja stabilizācijas pazīmes, taču tas
turpināja slēpt dinamikas atšķirības reģionālajā griezumā.
Jūnijā Francija bija vienīga no lielajām eirozonas valstīm, kur
ražotāju vidū dominēja optimisms. Spānijas un Itālijas
ražotāji pievienojās Vācijas kolēģiem, un jūnijā līdz ar jauno
pasūtījumu kritumiem ieslīga dziļākā pesimismā. Vēl jo
vairāk, Spānijas PMI indekss jūnijā uzrādīja sliktāko rezultātu
vairāk kā sešu gadu laikā jeb kopš valsts ekonomikas
atkopšanās no eirozonas parādu krīzes (sk. 3. ilustrāciju).

Ražotāju noskaņojuma indeksi

65
60
55
50
45
40

ASV ISM indekss
Eirozonas Markit PMI indekss

35

Ķīnas Caixin PMI indekss

30
2007

2009

2011

2013

2015

2017

2019

Avots: Bloomberg

Vārda "tarifi" pieminešana ražotāju
komentāros ISM aptaujā, skaits

10
8
6
4
2
0
Jan-18

Apr-18

Jul-18

Oct-18

Jan-19

Apr-19

Avots: ISM Manufacturing uzņēmēju aptaujas

Eirozonas ražotāju noskaņojuma indeksi

65
60
55
50
45
40
35

Spānija

Itālija

Francija

Vācija

30
2007

2009

2011

2013

2015

2017

2019

Avots: Bloomberg

Apskata sagatavošanas datums: 01.07.2019.
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.

