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ASV rūpniecības sektors, 2019. gada jūnijs
Būtiskākie secinājumi

ASV rūpniecības sektors pēdējo mēnešu laikā ir demonstrējis salīdzinoši neizteiksmīgu dinamiku, ko lielākoties noteica
atslābums ražojošā segmentā. Jūnija laikā rūpniecības produkcijas apjoms kopumā ir palicis nemainīgs, savukārt gada
griezumā pieauguma tempi ir sabremzējušies līdz 1.3% no 2.1% maijā. Jūnijā būtisku negatīvu ietekmi gan uz mēneša, gan
uz gada rezultātiem ir atstājuši arī kritumi svārstīgajā komunālo pakalpojumu sektorā. Tajā paša laikā, ASV rūpniecības
sektora izaugsmi “virs ūdens” joprojām turpinājuši turēt divciparu pieaugumi naftas segmentā (sk. 1 ilustrāciju).
Papildus novērojumi
ASV apstrādes rūpniecības produkcijas gada pieauguma
tempi jūnijā palēninājās līdz 0.4% no 0.7% maijā un vidēji
2.0-2.5% gadu mijā. Neskatoties uz lēnāku pieaugumu
jūnijā, ķīmiskā un auto rūpniecība kopā ar datoru un
elektronikas ražošanu nodrošināja lielākus pienesumus
ražošanas gada izaugsmes ciparam. Pārtikas rūpniecības
apjomi ASV pēdējo trīs mēnešu laikā noturīgi samazinājās.
Naftas cenu svārstības turpināja ierobežot investīcijas ASV
naftas sektorā (sk. 2. ilustrāciju). Turklāt jau otro mēnesi pēc
kārtas urbumu skaita sarukums negatīvi ietekmēja arī ASV
rūpniecības
sektora
izaugsmes
ciparu.
Zināmas
bremzēšanas pazīmes jūnijā parādījās arī naftas ieguves
dinamikā. Pēc jaunā rekorda uzstādīšanas maijā, naftas
ieguve jūnijā svārstījās nedaudz zemākajos līmeņos, ap
12.2-12.3 miljoniem barelu/dienā.
Ķīnas rūpniecības sektors jūnijā demonstrēja pretējo
tendenci.
Par
spīti
Ķīnas
ražotāju
noskaņojuma
pasliktinājumam, sektora izaugsme ir paātrinājusies līdz
6.3% no 5.0% maijā. Uzlabojumi jūnijā skāra lielāko daļu no
ražošanas sektoriem, taču izaugsmes paātrinājumu,
acīmredzot,
visvairāk
veicināja
mazāki
kritumi
autorūpniecībā un citu transportlīdzekļu un iekārtu
ražošanas straujāka izaugsme.
Salīdzinājumā ar pārējiem reģioniem, eirozonas rūpniecības
sektors pagaidām demonstrēja visvājāko sniegumu.
Rūpniecības izlaide trešo mēnesi pēc kārtas samazinājās par
vidēji 0.5% gada griezumā (pēdējie dati par maiju).
Rezultātus negatīvi ietekmēja visaptveroši kritumi apstrādes
rūpniecībā – maijā 5 no 23 apakšnozarēm reģistrēja
samazinājumus gada izteiksmē. Tajā pašā laikā, nelieli
mīnusi eirozonas ražošanas sektorā slēpa būtiskas
atšķirības valstu griezumā. Piemēram, Francijas saražotās
produkcijas apjoms maijā pieauga par 3.3% gada izteiksmē,
Vācijā – samazinājās par 4.1%. Spriežot pēc eirozonas
ražotāju noskaņojuma rādījumiem, tuvākajos mēnešos
produkcijas izlaide turpinās mēreni sarukt (sk. 3. ilustrāciju).
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ASV naftas urbumu skaits un naftas cenas
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Apskata sagatavošanas datums: 16.07.2019.
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.

