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Ekonomikas datu komentārs

ASV IKP novērtējums, 2019. gada 2. ceturksnis
Būtiskākie secinājumi

ASV izaugsmes dinamikā arvien vairāk atbalsojas globālās ekonomikas atslābums un ASV tirdzniecības politikas rezultātā
rādītā nenoteiktība. Saskaņā ar IKP sākotnējo novērtējumu, šā gada otrajā ceturksnī ASV ekonomikas anualizēta
ceturkšņa izaugsme ir palēninājusies līdz 2.1% no 3.1% šā gada sākumā. Proti, uz leju IKP izaugsmes ciparu 2. ceturksnī
pavilka eksporta apjomu kritums un investīciju samazinājums ceturkšņa griezumā. Negatīvu pienesumu izaugsmei
nodrošināja arī krājumu iztukšošana pēc pieauguma 1. ceturksnī. Tajā paša laikā, privātais patēriņš ir atdzīvojies pēc
atslābuma iepriekšējo divu ceturkšņu laikā un turpināja balstīt ASV IKP izaugsmi (sk. 1. ilustrāciju). Gada griezumā, ASV
ekonomika otrajā ceturksnī pieauga par 2.3% salīdzinājumā ar 2.7% pieaugumu 1. ceturksnī. Līdzīgi kā ceturkšņa datos,
arī gada izaugsmi uz leju paspieda eksporta kritums un vājāka investīciju izaugsme.
Papildus novērojumi
Vasarā ASV ekonomikas analīzes birojs (BEA) tradicionāli
pārskata ASV IKP datus par iepriekšējiem 5 gadiem. Šoreiz
izmaiņas ir bijušas diezgan būtiskas. Saskaņā ar jaunākajiem
cipariem, šī izaugsmes cikla augstāko punktu ASV
ekonomika sasniedza pērnā gada 2. ceturksnī pie 3.2% un
kopš tā laika izaugsme ASV pakāpeniski bremzējās.
Iepriekšējie IKP dati liecināja, ka ASV ekonomika turpināja
uzņemt ātrumu līdz pat šā gada 1. ceturksnim.
ASV mājsaimniecību tēriņu gada pieauguma tempi palika
stabili trešo ceturksni pēc kārtas un turpināja svārstīties 2.52.6% robežās. Savukārt situācija biznesa vidē turpināja
pasliktināties. Investīcijas pamatkapitālā 2. ceturksnī izauga
par 2.7% salīdzinājumā ar 4.8% pieaugumu 1. ceturksnī.
Izaugsmi turpināja uzturēt lielākas investīcijas aprīkojumā
un intelektuālajā īpašumā (sk. 2. ilustrāciju). Savukārt naftas
cenu svārstības atstāja negatīvo ietekmi uz investīcijām
ieguves sektorā un tās samazinājās gada griezumā pirmo
reizi kopš 2016. gada beigām. Saskaņā ar jaunākajiem
datiem, investīcijas ASV dzīvojamā fondā reģistrēja piekto
kritumu pēc kārtas. Neskatoties uz ievērojamo hipotekāro
likmju
samazinājumu
un
uzlabojumiem
mājokļu
pieejamības rādījumos, celtnieku noskaņojums palika
piesardzīgs un izsniegto būvatļauju skaits turpināja sarukt.
Tas pagaidām neļauj sagaidīt straujāko investīciju ieplūdi
dzīvojamā segmentā.
Jauno pasūtījumu trūkums un vājš globālais fons signalizē
par investīciju un eksporta apjomu stagnāciju ASV tuvākajā
laikā (sk. 3. ilustrāciju). Arī patērētāju optimisma
samazinājums norāda, ka ASV ekonomikas izaugsme tuvāko
ceturkšņu laikā varētu turpināt bremzēties. Saskaņā ar
Bloomberg Consensus prognozēm, ASV ekonomikas
izaugsme šogad varētu sasniegt 2.5% apgabalu pirms
palēnināties līdz 1.8% 2020. gadā.
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Apskata sagatavošanas datums: 26.07.2019.
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.

