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Ķīnas tirg ū gads ies ācies haotiski  

 
Kopš 2016. gada s ākuma Ķīna paguvusi piedz īvot jaunas tirgus lejupsl īdes un 
svārst ības. Ķīnas nacion ālā valūta juaņa pieredz ējusi v ēl nebijušu kritienu, 
uzrādot piecgades laik ā zemāko v ērt ību attiec ībā pret ASV dol āru, neskatoties 
uz Ķīnas Tautas bankas centieniem to ietekm ēt. Neskaidr ība par vald ības 
rīcības pl āniem val ūtas un akciju tirgos valst ī veicina sasp īlējumu, v ērtē 
starptautiskais kred ītrisku apdrošin ātājs „Coface”. 
 
Ķīnas akciju tirgi piedzīvojuši skarbu 2016. gada sākumu, un vilšanos izraisījuši jaunie 
biznesa konfidences rādītāji (ražošanas sektora veselību raksturojošais indekss PMI 
samazinājās par 0,4 punktiem līdz 48,2 punktiem decembrī un pakalpojumu sektora 
PMI samazinājās par 1 punktu līdz 50,2 punktiem, kas ir zemākais līmenis pusotra 
gada laikā).  
 
Tirgu satricinājis pēkšņais varas iestāžu lēmums pagarināt sešus mēnešus ilgušo 
aizliegumu lielajiem akcionāriem pārdot savas uzņēmumu daļas, lai izvairītos no 
panikas. Tāpat negat īvs spiediens uz jua ņu ir pieaudzis gan p ēc noris ēm akciju 
biržā, gan pretrun īgajiem v ēst ījumiem no varas iest ādēm par to, vai tās ir gatavas 
ļaut nacionālajai valūtai zaudēt vērtību attiecībā pret ASV dolāru. Papildus juaņas 
vērtība cieš arī no kapitāla aizplūšanas, kas pastiprinājusies līdz ar bažām par Ķīnas 
ekonomiskās izaugsmes tempa palēnināšanos. 
 
Reālā ietekme uz ikdienas aktivitātēm Ķīnā notiekošajam līdz šim bijusi ierobežota, 
tomēr arvien jaunas tirgus grūtības var ietekmēt mājsaimniecību patēriņu. Ķīnas 
valūtas un akciju tirgus sv ārst ībām ir plaša ietekme ar ī uz pasaules tirgiem, 
tostarp naftas cen ām. 
 
Svārstīgums un straujas politisko virzienu maiņas liek zaudēt investoru uzticību un 
rada jautājumus par lēmumu pieņēmēju apņēmību veikt tirgus reformas. Tāpat 
analītiķi apšauba valsts līderu spēju kontrolēt finanšu tirgus nestabilitāti. Attiecīgi tieši 
Ķīnas varas iestāžu - tostarp dažādu finanšu aģentūru – attieksme būs izšķiroša ceļā 
uz tirgus stabilizāciju un investoru uzticības atjaunošanu. 
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Uzziņai 

“Coface” grupa piedāvā uzņēmumiem risinājumus, lai pasargātu biznesu no finanšu riskiem – gan vietējā, gan eksporta tirgu. “Coface” grupas 4406 
darbinieki 2014.gada sasniedza konsolidēto apgrozījumu 1,441 miljardus eiro. Tieši vai netieši pārstāvēts 99 valstis “Coface” nodrošina pakalpojumu 40 
000 uzņēmumiem vairāk nekā 200 pasaules valstis. Katru ceturksni “Coface” publicē risku novērtējumu 160 valstīm, balstoties uz attiecīgās valsts 
uzņēmumu maksājumu uzvedības analīzi. Francija “Coface” ir oficiālais valsts eksporta garantiju pārvaldītājs. www.coface.lv 


