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MÜSİAD Satın Alma Müdürleri Endeksi
31 Mart 2015, Salı
Mart ayında Sanayi ve Hizmet sektörü hız kazandı.
Sanayi ve hizmet sektörlerini içeren
SAMEKS bileşik endeksi, Mart ayında 9,59 puan artarak 56,52 değerine
yükseldi.
Mart ayındaki 56,52 değeriyle son 17
ayın en yüksek değerine ulaşan SAMEKS, iki ay aradan sonra, yeniden
50 baz puanının üzerinde yer almış ve
ekonomik canlılığa işaret etmiştir.

Sanayi Sektörü SAMEKS Endeksi
SAMEKS Sanayi endeksi; Mart ayında, önceki aya göre
9,15 puanlık bir artış göstererek 58,56 değerine yükselmiştir.
Bilhassa üretim alt endeksinde görülen 19,83 ve satın alım
alt endeksinde görülen 10,74 puanlık artışın, bu yükselişte
en önemli rolü oynadığı görülmektedir. Bunlara ek olarak,
yeni sipariş (4,40 puan) ve tedarikçilerin teslimat süresi
(4,18 puan) alt endeksleri de, Mart ayında artış göstermiştir.
İstihdam (3,02 puan) alt endeksinde ise azalış gözlenmiştir.

2014 yılında büyümenin lokomotifi olan dış talepte, 2015’in ilk iki ayında gözlenen belirgin düşüşler ve iç talebin zayıf seyrini sürdürmesine paralel olarak;
SAMEKS Bileşik Endeksi, 2015 yılı Ocak-Şubat döneminde 50 baz puanının altına
inmişti. Bununla birlikte SAMEKS; beklentilere uygun bir şekilde, Mart ayından
itibaren yeniden 50 baz puanının üzerine çıkmış ve ekonomik aktivitenin canlandığına işaret etmiştir. Endeksin önümüzdeki aylardaki seyrinde; iç ve dış politikanın yanı sıra FED’in uygulamaları etkili olmaya devam edecektir. Ayrıca dövizin
volatilitesi de yatırımlar üzerinde bir risk unsuru olmayı sürdürmektedir. Buna
karşılık; ihracattaki en büyük pazarımız olan Avro Bölgesi’nde Mart ayı itibariyle
başlayan varlık alımlarının, bölge ekonomisine pozitif etki etmesi durumunda,
dış talep yoluyla Türkiye ekonomisine de olumlu yansımaları olacaktır.
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Hizmet Sektörü SAMEKS Endeksi
SAMEKS Hizmet Endeksi, Mart ayında bir
önceki aya göre 9,76 puan artarak 55,69
puana yükselmiştir. İş hacmi (15,28 puan)
ve satın alım (12,16 puan) alt endekslerinde
görülen artışlar, Hizmet Endeksi’ndeki bu
yükselişin en önemli etkenleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunun yanında; istihdam
(5,93 puan), stoklar (4,74 puan) ve tedarikçilerin teslimat süresi (3,09 puan) alt endekslerinde gerçekleşen artışlar da, Hizmet
Endeksi’nin artışında etkili olmuştur.

Yorum


Mart ayı Sanayi endeksinde gerçekleşen artışta, üretim (19,83), satın alım (10,74) ve stoklar (11,26 puan) alt endekslerindeki gözlenen yükselişler etkili olmuştur. Bunun yanında, yeni sipariş (4,40 puan) ve tedarikçilerin teslimat
süresi (4,18 puan) alt endeksleri de endekse artış yönünde destek vermiştir. Böylece Sanayi Endeksi, 2 ay aradan
sonra yeniden 50 baz puanının üzerine yükselmiştir.



Mart ayında Hizmet endeksinin 9,76 puan artarak 55,69 puana yükselmesinde, iş hacmi (15,28 puan), satın alım
(12,16 puan) ve istihdam (5,93 puan) alt endekslerindeki artışlar etkili olmuştur. Böylece Hizmet Endeksi, 2 ay aradan sonra yeniden 50 baz puanının üzerine yükselmiştir.
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MUSIAD Purchasing Managers’ Index
31 March 2015, Tuesday
In March, manufacturing and service sectors gained momentum.
PUMAX Composite Index which consists of the industry and service sectors
increased by 9,59 points in March and
reached the value of 56,52.
PUMAX which reached its highest
value for the past 17 months in
March with a value of 56,52 achieved
a position over 50 base points after an
interval of two months pointing to economic viability.

PUMAX Manufacturing Index
PUMAX Manufacturing Index increased by 9,16 points compared to the previous month in March to reach a value of
58,56. It is evident that the 19,83 point increase observed
particularly in the production sub-index and the 10,74 point
increase observed in the purchases sub-index have a major
role in this escalation. In addition the sub-indexes of new
orders (4,40 points) and suppliers delivery times (4,18
points) have increased in March. A decrease has incurred in
the employment (3,02 point) sub-index.

Significant reductions observed for the first two months of 2015 in external
demand which was the locomotive of growth in 2014 and in parallel with the
weak domestic demand PUMAX Composite Index receded below 50 base
points in the January-February 2015 term. However, in compliance with
expectations PUMAX exceeded 50 points again as of March and points to the
revival of economic activity. The course of the index in the future months will
continue to be influenced by internal and external policies as well as FED
applications. Furthermore the volatility of foreign exchange will continue to
be a risk factor in terms of investments. However, as of March, asset procurement has started in the Eurozone which is our largest export market and
provided this has a positive impact on the region’s economy it will have positive repercussions on the economy of Turkey through external demand.
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PUMAX Service Index
PUMAX Service Index increased 9,76
points compared to the previous month in
March and reached 55,69 points. The increase observed in the sub-indexes of business activity (15,28 points) and purchases (12,16 points) are the major factors in
this escalation. Furthermore, the increases
in the sub-indexes of employment (5,93
points), stocks (4,74 points) and suppliers
delivery time (3,09 points) have been
crucial in the escalation of the Service Index.

Comment


The increases observed in the sub-indexes of production (19,83), purchases (10,74) and stocks (11,26 points) have
been influential in the escalation of the Manufacturing Index in March. Furthermore the sub-indexes of new orders
(4,40 points) and suppliers delivery time (4,18 points) have also supported the escalation of the index. Thus the
Manufacturing Index exceeded 50 base points again after an interval of 2 months.



The increase in the sub-indexes of business activity (15,28 points), purchases (12,16 points) and employment (5,93
points) were influential in increasing the Service Index by 9,76 points to reach 55,69 points. Thus the Service Index
exceeded 50 base points again after an interval of 2 months.
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