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ASV rūpniecības sektors, 2020. gada februāris
Būtiskākie secinājumi

Īsi pirms koronavīrusa epidēmija strauji izpletusies ārpus Ķīnas robežām, ASV rūpniecības sektors bija sācis uzrādīt
pirmās atlabšanas pazīmes. Februārī izlaides pieauguma tempi ASV gada griezumā pirmo reizi sešu mēnešu laikā
ir kļuvuši nenegatīvi un kopējais rūpniecības produkcijas apjoms ir palicis nemainīgs salīdzinājumā ar pērnā gada
līmeni. Naftas ieguves segments februārī turpināja demonstrēt stabilu izaugsmi un apstrādes rūpniecībā bija
vērojami dinamikas uzlabojumi. Mēneša griezumā ASV rūpniecības sektors februārī ir audzis par 0.6%, ko
lielākoties ir noteicis produkcijas kāpums komunālo pakalpojumu segmentā.
Papildus novērojumi
Februārī ASV apstrādes rūpniecības izlaide samazinājās
par 0.4% gada griezumā, reģistrējot mazāko kritumu
kopš pērnā gada jūnija. Turklāt, atskaitot Boeing
problēmu ietekmi, ASV apstrādes rūpniecības izlaide
februārī izauga par 0.2% gada griezumā. Taču pretvēji
sektora attīstībai būtiski palielinājās, un koronavīrusa
ietekme uz ASV ekonomiku vairs neaprobežojas ar
piegādes ķēžu pārrāvuma efektiem. Pēdējo dažu nedēļu
laikā pandēmijas apkarošanas pasākumi pasaulē ir
izraisījuši globālā mēroga pieprasījuma šoku un tā
ietekme uz ASV ekonomiku, acīmredzot, būs nozīmīga.
Kaut arī pagaidām ir grūti kvantificēt negatīvu ietekmi uz
ASV ražošanas sektoru, Ņjujorkas ražotāju noskaņojuma
indekss, kas ir pirmais pieejamais biznesa sentimenta
rādījums martā, signalizē par spēcīgu ražošanas apjomu
kritumu tuvāko mēnešu laikā (sk. 1. ilustrāciju). Pārējie
ražotāju noskaņojuma indeksi tiks publicēti tuvāko divu
nedēļu laikā un sniegs labāko pirmo priekšstatu par
koronovīrusa izraisīto postu sektoram.
Vēl jo vairāk, dramatiskais naftas cenu kritums finanšu
tirgos pēdējā mēneša laikā, kuru noteica gan straujš
pieprasījuma samazinājums pēc energoresursiem, gan
Saūda Arābijas un Krievijas naftas cenu karš, būtiski
apdraud arī ASV naftas ieguves sektora turpmāko
attīstību (sk. 2. ilustrāciju).
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Kaut arī Ķīnas karantīnas pasākumi ir bijuši krietni
bargāki nekā līdz šim ieviestie pasākumi ASV, Ķīnas
ekonomikas dati pagaidām ir vienīgais “paraugs” tam, kā
valsts ekonomika “izslimo koronavīrusu”. Ķīnas
rūpniecības produkcijas apjoms gada pirmajos divos
mēnešos samazinājās par 13.5% gada griezumā un
ražošanas atsākšana pēc karantīnas pagaidām notiek
samēra lēni. Bloomberg ikmēneša Ķīnas IKP indekss
signalizē, ka Ķīnas IKP apjoms gada 1. ceturksnī varētu
nokrist par 5-6% gada izteiksmē (sk. 3. ilustrāciju).
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Apskata sagatavošanas datums: 18.03.2020.
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.

