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MÜSİAD Satın Alma Müdürleri Endeksi
28 Kasım 2014, Cuma
Kasım ayında sanayi ve hizmet sektörü hız kaybetti.
Sanayi ve hizmet sektörlerini içeren
SAMEKS bileşik endeksi, Kasım
ayında 2,39 puan azalarak 52,92
değerine düştü.
SAMEKS, Kasım ayında 52,92 değeriyle, 9 aydır 50 baz puanın
üzerinde seyrederek ekonomik
canlılığa işaret ediyor. Endekste
görülen azalışın en önemli sebebi,
sanayi sektörünün 4,52 puanlık
azalışı olmuştur.

Sanayi Sektörü SAMEKS Endeksi
Sanayi endeksi, Kasım ayında önceki aya göre 4,52 puanlık
bir azalış göstererek 52,56 değerine inmiştir. Bu düşüşteki
en önemli rolü, 7,55 puanlık azalışla üretim alt endeksi ve
5,92 puan azalışla satın alım alt endeksi oynamıştır. Bunun
yanında, yeni sipariş (3,42 puan) ve tedarikçilerin teslim
süresi (3,37 puan) alt endeksinde meydana gelen düşüşler de sanayi sektörünün hız kaybetmesinde etkili olmuştur.

Sameks bileşik endeksi önceki aya göre hızını yavaşlatsa da Kasım ayında da 50
baz puanın üzerinde seyrederek iş yaşamındaki olumlu havanın sürdüğünü
göstermektedir. Böylelikle endeks, 2014 yılının mart ayından itibaren 9 aydır 50
baz puanın üzerinde kalmış, hem mal hem de hizmetler sektörlerinde üretim ve
satışların olumlu seyrettiğini ortaya koymuştur. Genelde Kasım ve Aralık ayları
mevsimsel olarak üretimin yavaşladığı, daha çok stokların satışa sunulduğu
aylardır. Geçen yılın kasım ayında olduğu gibi bu ay da sanayi endeksi 4.52
puan, hizmetle endeksi ise 1.52 puan gerilemiştir. Sanayi sektöründe üretim,
girdi satın alımı, yeni siparişler ve istihdam azalırken, stok kullanımının arttığı
görülmektedir. Hizmet sektöründe ise iş hacmi önceki aya göre artışa devam
etmiş, istihdamda yavaşlama gözlenmiştir. 2014 yılının son ayında da endeks
değerinde bir miktar düşme ve alt endekslerin benzer trendler göstermesi beklenebilir.
Ekonomik Araştırmalar
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Hizmet Sektörü SAMEKS Endeksi
Hizmet Sektörü SAMEKS Endeksi Kasım
ayında bir önceki aya göre 1,52 puan azarak 53,06 puana inmiştir. Bilhassa tedarikçilerin teslim süresi alt endeksinde görülen 4,97 ve istihdam alt endeksinde görülen
5,78 puanlık azalışın, bu düşüşte en önemli
rolü oynadığı görülmektedir. Bunlara ek
olarak, satın alım (1,16 puan) ve stoklar
(2,19 puan) alt endeksleri de, Kasım
ayında azalış göstermiştir.

Yorum


Sanayi endeksinde gözlenen azalışta, üretim (7,55 puan) ve satın alım (5,92) alt endekslerinde gözlenen azalışlar
etkili olmuştur. Bununla birlikte; Sanayi Endeksi 10 aydır 50 baz puanın üzerinde seyrederek sektördeki canlılığın
sürdüğünü işaret etmiştir.



Kasım ayında Hizmet endeksinin 1,52 puan azalarak 53,06’ya düşmesinde, istihdam (5,78 puan) ve tedarikçilerin
teslim süresi (4,97) alt endekslerindeki azalışlar etkili olmuştur. Bununla birlikte; Hizmet Endeksi 9 aydır 50 baz
puanın üzerinde seyrederek sektördeki canlılığın sürdüğünü işaret etmiştir.
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MÜSİAD Purchasing Managers’ Index
28 November 2014, Friday
In November, services sector and manufacturing sector lose momentum
PUMAX Composite Index that comprises of manufacturing and services sectors, declined by 2,39
points and posted at 52,92 in November.
PUMAX, with its value of 52,92 in
November, continues to stay over no
-change level of 50 for consecutive 9
-months and indicates buoyancy.

The most important reason for the decrease, seen in the Composite Index happens to be the slowing down of manufacturing sector by 4,52 points.

PUMAX Manufacturing Index
Manufacturing Index decreased to 52,56 by 4,52 points with
respect to previous month. Decreases in sub-indexes of
production by 7,55 points and of purchases by 5,92
points played the most important role in loss of business
activity in Manufacturing Index in November. Moreover, declines in sub-indexes of new orders (3,42 points) and suppliers’ delivery time (3,37 points) drive Manufacturing Index lower in November.

Pumax continued to stay above 50.0 in November although at a slower
rate when compared to the previous month, indicating overall improvement of business life. It has been nine months since March 2014 that
the composite index stayed above 50.0, registering increases in production and sales in both goods and services sectors. Production usually slows down seasonally in November and December and the companies try to reduce their inventories. Similar to November 2013, manufacturing index fell by 4.52 points while services index reduced by
1.52 points in this month. Production, purchases of inputs, new orders
and employment slowed down in manufacturing companies while their
inventories declined. Employment slowed down while the business
activites continued to rise in service companies when compared to the
previous month. One might expect a small fall in PUMAX and similar
trends in sub-indexes in the last month of 2014.
Economic Research
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PUMAX Service Index
Services Sector PUMAX Index posted at
53,06, indicating 1,52 points decrease with
respect to previous month. Slowing down in
sub-indexes of suppliers’ delivery time
(4,97 points) and of employment (5,78
points) made up the most important reasons of the loss of momentum in services
index. Additionally, sub-indexes of purchases (1,16 points) and stocks (2,19 points)
marked at lower levels in November.

Comment


In the decrease in manufacturing sector, decreases in production (7,55) and purchases (5,92) sub-indexes were
effective. Nevertheless, manufacturing index continued to stay over 50 base line for consecutive 10-months which
indicates business activity in the sector.



Slowing down in Services Index by 1,52 points and marking at 53,06 in November, decreases in employment (5,78
points) and suppliers’ delivery time (4,97 points) sub-indexes were effective. Nevertheless, services index remained
in growth territory for consecutive 9-months which indicates on-going economic buoyancy in the sector.
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