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MÜSİAD Satın Alma Müdürleri Endeksi
27 Şubat 2015, Cuma
Şubat ayında sanayi hız kazanırken, hizmet sektörü hız kaybetti.
Sanayi ve hizmet sektörlerini içeren
SAMEKS bileşik endeksi, Şubat ayında
0,18 puan azalarak 46,93 değerine
düştü.
SAMEKS; Şubat ayındaki 46,93 değeriyle son 26 ayın en düşük değerine ulaştı. Bu düşüşte hizmet sektörü
endeksindeki düşüş belirleyici olurken,
sanayi sektörü endeksindeki kısmi yavaşlama Bileşik Endeks ’in düşüş hızını
sınırlamıştır.

Sanayi Sektörü SAMEKS Endeksi
Sanayi endeksi; Şubat ayında, önceki aya göre 5,77 puanlık
bir artış göstererek 49,41 değerine yükselmiştir. Üretim alt
endeksi hariç, diğer tüm alt endekslerdeki yükselişlerle beraber, yeni sipariş (11,81 puan), tedarikçilerin teslim süresi
(7,78 puan) ve stoklar (6,89 puan) alt endekslerindeki
belirgin artışlar sanayi endeksindeki artışın en önemli nedeni
olmuştur. Bunun yanında, istihdam (4,52 puan) ve satın alım
(1,08 puan) alt endeksinde meydana gelen artışlarda da
sanayi sektörü endeksinin ivmelenmesinde etkili olmuştur.

‘‘Yılın ilk ayında sert bir şekilde kesintiye uğrayan sanayi sektöründeki
canlanma Şubat ayında bir miktar toparlanma sinyali vermesine rağmen henüz eşik değer olan 50 baz puanın altında seyrediyor. Diğer
taraftan hizmet sektöründeki ekonomik aktivite Şubat ayı dahil son 4
aydır kesintiye uğramış görünüyor. Önümüzdeki dönem için, Avrupa
bölgesinde devam edecek düşük büyüme verileri ve son dönemde değer
kaybeden EURO Türkiye’nin ihracatı için aşağı yönü riskler oluşturuyor.
Diğer taraftan, enflasyondaki olumlu gelişmelere bağlı olarak devam
edeceğini düşündüğümüz faiz indirimlerinin iç piyasaya yönelik talebi
olumlu etkileyeceği kanaatindeyiz’’
Ekonomik Araştırmalar
MÜSİAD

Hizmet Sektörü SAMEKS Endeksi
Hizmet Sektörü SAMEKS Endeksi Şubat
ayında bir önceki aya göre 2,61 puan azalarak 45,92 puana inmiştir. Özellikle iş hacmi alt endeksinde görülen 6,15 ve satın
alım alt endeksinde görülen 4,23 puanlık
azalışın, bu düşüşte en önemli rolü oynadığı görülmektedir. Diğer taraftan stoklar ve
tedarikçilerin teslimat süresi alt endekslerinde görülen 2,86 ve 1,71 puanlık artışlar
endeksin düşüşünü sınırlamıştır..

Yorum


Şubat ayı Sanayi endeksinde gerçekleşen artışta, yeni sipariş (11,81 puan), tedarikçilerin teslim süresi (7,78 puan)
ve stoklar (6,89 puan) alt endekslerindeki gözlenen yükselişler etkili olmuştur. Bunun yanında istihdam (4,52 puan)
ve satın alım (1,08 puan) alt endeksleri de endekse artış yönünde destek vermiştir.



Şubat ayında Hizmet endeksinin 2,61 puan azalarak 45,92 puana düşmesinde, iş hacmi (6,15 puan) ve satın alım
(4,23 puan) alt endekslerindeki azalışlar etkili olmuştur. Böylece; Hizmet Endeksi son iki aydır 50 baz puanın altına
inmiştir.
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MÜSİAD Purchasing Managers’ Index
27 February 2015, Friday
While Manufacturing Index picks up, Service Index maintain downward trends in February.
In February, PUMAX Composite Index that comprises of manufacturing
and services sectors fell to 46,93 by
0,18 points with respect to previous
month.
PUMAX, retreated to 26th month low
with the value of 46,93 in February.
The most important reason for the decrease, seen in the Composite Index
happens to be the slowing down of service index. On the other hand, partial
slowdown in manufacturing sector restrained the rate of decline in the composite index.

PUMAX Manufacturing Index
Manufacturing Index increased to 49,41 by 5,77 points with
respect to previous month. Except with production sub-index,
significant increases in sub-indexes of new orders by 11,81
points, suppliers’ delivery time by 7,78 point and and
stocks, have been the most important cause of uptrend in
Manufacturing Index. On the other hand, rise in sub-indexes
of employment (4,52 points) and purchases (1,08 points)
drove Manufacturing Index higher in February .

While manufacturing sector showed some recovery in the February
comparing strong interruption in the economic activity with respect
to previous month, is still below the base point of 50. On the other
hand, for the service sector it seems that economic activity have lost
its momentum for four consecutive month including February. For
the rest of the year, Turkey’s export performance is under risk due
to Europe’s weak growth outlook in 2015 and depreciation of EURO
against TRY. On the other part, we think further cut in the interest
rate by CBRT backed by weaker inflation could stimulate domestic
demand further in the upcoming months.
Economic Research
MUSİAD

PUMAX Service Index
Services Sector PUMAX Index posted at
45,92, indicating 2,61 points decrease with
respect to previous month. Slowing down in
sub-indexes of business activity (6,15
points) and purchases (4,23 points) were
the most important reasons of the loss of
momentum in Services Index. Additionally,
increases in the sub-indexes of stocks (2,86
points) and supplier’ delivery time (1,71
points) limited a further decrease in the
index.

Comment


While al the sub-indices, except manufacturing, contributed to upward trends of the Manufacturing Index. Rises in
new order (11,81 points), suppliers’ delivery time(7,78) and stocks (6,89) were notably remarkable. Besides that,
employment (4,52 points) and purchases (1,08 points) sub-indices gave further support for upward direction to the
index.



Slowing down in Services Index by 2,61 points and marking at 45,92 in february, decreases in business activity
(6,15 points) and purchases (4,23 points) sub-indices were effective. Thus, services index fell below the base point
of 50 for two consecutive month in 2015.
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