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MÜSİAD Satın Alma Müdürleri Endeksi
30 Aralık 2014, Salı
Aralık ayında sanayi hız kazanırken, hizmet sektörü hız kaybetti.
Sanayi ve hizmet sektörlerini içeren
SAMEKS bileşik endeksi, Aralık
ayında 0,23 puan artarak 53,15 değerine yükseldi.
SAMEKS, Aralık ayında 53,15 değeriyle, 10 aydır 50 baz puanın
üzerinde seyrederek ekonomik
canlılığa işaret ediyor. Endekste
görülen artışın en önemli sebebi,
sanayi sektörünün 5,01 puanlık artışı olmuştur.

Sanayi Sektörü SAMEKS Endeksi
Sanayi endeksi; Aralık ayında, önceki aya göre 5,01 puanlık
bir artış göstererek 57,57 değerine yükselmiştir. Bu yükselişteki en önemli rolü, 14,33 puanlık artışla üretim alt endeksi
ve 9,88 puan artışla istihdam alt endeksi oynamıştır. Bunun
yanında, yeni sipariş (4,66 puan) ve satın alım (4,02 puan)
alt endeksinde meydana gelen artışlar da sanayi sektörünün
hız kazanmasında etkili olmuştur. Aralık ayında, tedarikçilerin teslimat süresi (7,30 puan) ve stoklar (4,14 puan) alt
endekslerinde ise düşüş gözlenmiştir.

SAMEKS; 2014 yılını, Aralık ayındaki 0,23 puan artışla 53,15 puanla
kapatmıştır. Ocak ve Şubat aylarındaki düşüşe rağmen 2014 yılı ortalaması, 52,69 puanla 50 baz puanın üzerinde seyrederek, iş yaşamındaki
olumlu gidişata işaret etmiştir. Petrol fiyatlarındaki düşüş ve yeni enerji anlaşmalarının da etkisiyle, sanayi üretim ve istihdam endeksleri hızlı
bir yükseliş gösterirken, yeni siparişler ve girdi alımları da bunu takip
etmiştir. Yılın son ayındaki bu yükselmenin, dördüncü çeyrek büyümesine de olumlu katkı sağlaması beklenmektedir. İmalat sektörünün aksine, hizmetler sektörü; özellikle iş hacmindeki yavaşlamanın etkisiyle
1,72 puan düşerek 51,35 puanda seyretmiştir.
Ekonomik Araştırmalar

Hizmet Sektörü SAMEKS Endeksi
Hizmet Sektörü SAMEKS Endeksi Aralık
ayında bir önceki aya göre 1,72 puan azarak 51,35 puana inmiştir. Bilhassa iş hacmi
alt endeksinde görülen 4,69 ve tedarikçilerin
teslim süresi alt endeksinde görülen 2,02
puanlık azalışın, bu düşüşte en önemli rolü
oynadığı görülmektedir. Bunlara ek olarak,
satın alım (1,11 puan) ve istihdam (0,09
puan) alt endeksleri de, Aralık ayında
azalış göstermiştir. Stoklar alt endeksi ise
bir önceki aya göre 5,66 puan artmıştır.

Yorum


Sanayi endeksinde gerçekleşen artışta, üretim (14,33 puan) ve istihdam (9,88) alt endekslerinde gözlenen artışlar
etkili olmuştur. Bunun yanında yeni sipariş (4,66 puan) ve satın alım (4,02 puan) alt endeksleri de endeksin artış
yönünde destek vermiştir. Böylece Sanayi Endeksi, 11 aydır 50 baz puanın üzerinde seyrederek sektördeki canlılığın sürdüğünü işaret etmiştir.



Aralık ayında Hizmet endeksinin 1,72 puan azalarak 51,35’e düşmesinde, iş hacmi (4,69 puan) ve tedarikçilerin
teslim süresi (2,02 puan) alt endekslerindeki azalışlar etkili olmuştur. Bununla birlikte; Hizmet Endeksi 10 aydır 50
baz puanın üzerinde seyrederek sektördeki canlılığın sürdüğünü işaret etmiştir.
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MÜSİAD Purchasing Managers’ Index
30 December 2014, Tuesday
In December, manufacturing gained speed and services sector lose momentum.
PUMAX Composite Index that comprises of
manufacturing and services sectors, increased by 0,23 points and rose to 53,15 in
December.
PUMAX, with its value of 53,15 in December, continues to stay over no –change level of 50 for consecutive 10 months and indicates buoyancy. The most important reason
for the increase seen in the Composite Index happens to be increase of manufacturing sector by 5,01 points.

PUMAX Manufacturing Index
Manufacturing Index increased to 57,57 by 5,01 points with
respect to previous month. Increases in sub-indexes of production by 14,33 points and of employment by 9,88 points
played the most important role in Manufacturing Index in
December. Moreover, increases in sub-indexes of new orders (4,66 points) and purchases (4,02 points) makes Manufacturing Index gain speed. In December, declines in suppliers’ delivery time (7,30 points) and stocks (4,14 points) subindexes is recorded.

PUMAX closed the year 2014 at 53,15 with a final rise of 0,23 point in
December. Despite the successive falls in January and February, average of the year was calculated as 52,69 staying over the no-change
mark of 50.0, indicating overall improvement in the business life. Manufacturing output and employment indexes recorded remarkable
increases due probably to the falls in oil prices and new energy supply
aggreements. New orders and purchases of inputs also accompanied
that increasing trend. The rises in output and employment in the last
month are expected to contribute to the growth of the last quarter.
Unlike the manufacturing sector, the services index declined to 51,35
with 1,72 points fall particulary due to the slow down of business activity.
Economic Research
MÜSİAD

PUMAX Service Index
Services Sector PUMAX Index posted at
51,35, indicating 1,72 points decrease with
respect to previous month. Slowing down in
sub-indexes of business activities (4,69 points)
and of suppliers’ delivery time (2,02) made up
the most important reasons of the loss of momentum in Services Index. Additionally, subindexes of purchases (1,11 points) and employment (0,09 points) marked at lower levels
in December, compared to previous month.
Sub-indexes of stocks increased by 5,66
points with respect to previous month.

Comment


In the increase in manufacturing sector, increases in production (14,33 points) and employment (9,88 points) subindexes were effective. Besides that, new orders (4,66 points) and purchases (4,02 points) sub-indexes supports in
the direction of increase. Thus, manufacturing index continued to stay over 50 base line for consecutive 11 months
which indicates business activity in the sector.



Slowing down in Services Index by 1,72 points and marking at 51,35 in December, decreases in business activities
(4,69 points) and suppliers’ delivery time (2,02 points) sub-indexes were effective. Nevertheless, Services Index
remained in growth territory for consecutive 11 months which indicates on-going economic buoyancy in the sector.
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