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MÜSİAD Satın Alma Müdürleri Endeksi
30 Nisan 2015, Perşembe
Nisan ayında Sanayi ve Hizmet sektörü hız kaybetti.
Sanayi ve hizmet sektörlerini içeren
SAMEKS Bileşik endeksi, Nisan
ayında 3,66 puan azalarak 52,85 değerine geriledi.
Nisan ayındaki 52,85 değeriyle SAMEKS, 50 baz puanının üzerinde yer
alarak ekonomik canlılığa işaret etmiştir. Endekste gözlenen düşüşte; sanayi
sektörünün 3,31 puan, hizmet sektörünün ise 3,81 puan hız kaybetmesi etkili
olmuştur.

Sanayi Sektörü SAMEKS Endeksi
SAMEKS Sanayi endeksi; Nisan ayında, önceki aya göre
3,31 puanlık bir azalış göstererek 55,25 değerine inmiştir.
Bilhassa stoklar alt endeksinde görülen 12,36 ve tedarikçilerin teslimat süresi alt endeksinde görülen 8,80 puanlık
hız kaybının, bu düşüşteki en önemli rolü oynadığı görülmektedir. Bunlara ek olarak, üretim (5,62 puan), istihdam
(1,42 puan) ve yeni sipariş (1,27 puan) alt endeksleri de,
Nisan ayında hız kaybetmiştir. Satın alım (3,68 puan) alt
endeksinde ise artış gözlenmiştir.

Türk Lirası’nın, gelişmekte olan diğer ülke para birimleri karşısında negatif yönde ayrışması ve Dolar/TL kurunun rekor seviyelerde seyretmesi, Türkiye ekonomisi için bir risk unsuru oluşturmaya devam etmiştir. Dış talebin; 2015 yılı OcakMart döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre, Euro hesabıyla %13,1
artmasına karşın, Dolar hesabıyla %6,8 azalması, iç talebin ise ılımlı seyrini
sürdürmesi; ekonomi için diğer olumsuz göstergeler arasında yer almaktadır.
Buna karşılık, 2015 yılı Nisan ayında ise, İmalat Sanayii Kapasite Kullanım Oranı
ve Reel Kesim Güven Endeksi gibi öncü verilerde gözlenen artışlar; 1. çeyrekte
durgun bir görünüm arz eden Türkiye ekonomisinin, 2. çeyreğe iyi bir başlangıç
yaptığını göstermiştir. Bunu destekler nitelikte; SAMEKS Endeksi de Nisan 2015
dönemindeki 52,85’lik değeriyle 50 baz puanı üzerindeki seyrini sürdürmüş ve
ekonomik aktivitedeki hareketliliğe işaret etmiştir. Endeksin önümüzdeki aylardaki seyrinde; iç ve dış politikanın yanı sıra uluslararası piyasaların özellikle FED
ve ECB’nin politikalarının etkili olmaya devam etmesi beklenmektedir.
Ekonomik Araştırmalar
MÜSİAD

Hizmet Sektörü SAMEKS Endeksi
SAMEKS Hizmet Endeksi, Nisan ayında bir
önceki aya göre 3,81 puan azalarak 51,88
puana inmiştir. Tedarikçilerin teslimat süresi
(5,83 puan) ve istihdam (5,01 puan) alt endekslerinde görülen azalışlar, Hizmet Endeksi’ndeki hız kaybının en önemli etkenleri
olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunun yanında; iş hacmi (3,19 puan), satın alım (2,62
puan) ve stoklar (2,54 puan) alt endekslerinde gerçekleşen azalışlar da, Hizmet Endeksi’nin düşüşünde etkili olmuştur.

Yorum


Nisan ayında; SAMEKS Sanayi Endeksi 3,31 puan düşerken, Hizmet Endeksi de 3,81 puan gerilemiştir. Ancak her
iki endeks de 50 baz puanın üzerinden seyrederek, firmaların, ekonominin gidişatına yönelik iyimser beklentilerini
devam ettirdiklerini göstermiştir. Mart ayında hızlı bir şekilde artan sanayi üretimi, satışların aynı hızda artmamasından dolayı stok birikmelerine neden olmuş, bu da Nisan ayında üretimin yavaşlatılmasını beraberinde getirmiştir.
Sanayi sektörü firmaları, girdi alımlarını artırmaya devam ederken, istihdamda ise önemli bir değişim gözlenmemiştir. Hizmet sektöründe ise iş hacminin yavaşlaması, istihdamda bir azalmaya neden olmuştur.
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MUSIAD Purchasing Managers’ Index
30 April 2015, Thursday
In April, manufacturing and service sectors lose momentum.
PUMAX Composite Index which
comprises of manufacturing and services sectors, declined by 3,66 points
and posted 52,85 in April.
With its 52,85 value in April, PUMAX
placed above the base point of 50
and signaled an economical vitality.
Decrease by 3,31 points in manufacturing sector and by 3,81 points in the service sector were the main effect of decrease in Composite Index.

PUMAX Manufacturing Index
PUMAX Manufacturing Index decreased by 3,31 points in April
compared to the previous month to a value of 55,25. It is observed that especially the 12,36 point decrease in the inventories sub-index and the 8,80 points decrease in the suppliers
delivery time sub-index have the most important role in this
decrease. Additionally, production (5,62 points), employment
(1,42 points) and new orders (1,27 points) sub-indices have
lost momentum in April. On the purchases sub-index however,
an increase (3,68) was observed.

The negative separation of the Turkish Lira compared to other emerging
countries’ currencies and the record levels of the USD/TRY exchange rate
continue to remain as risk factors for the Turkish economy. Even though
compared to the same period in the previous year, the external demand in
the January-March 2015 period increased by 13,1% in the Euro account, the
decrease of 6,8% in the Dollar equity and the moderate course of the internal demand are among the other negative indicators for the economy. In
contrast, the increase observed in preliminary data in April 2015 such as
the Manufacturing Industry Capacity Utilization and the Real Sector Confidence Index show that despite the seemingly static first quarter, the second
quarter the Turkish economy had a good start. In a supportive attribute,
the 52,85 point value SAMEKS Index in April 2015 continued to course over
the 50 base point and signaled a mobility in economical activities. It is
expected that in the coming months domestic and foreign policies as well
as international markets and especially FED and ECB policies will be effective in the Index’s course.
Economic Research

PUMAX Service Index
PUMAX Service Index decreased by 3,81
points in April compared to the previous
month to a value of 51,88. It is observed
that both the suppliers delivery time subindex (5,83) and the employment sub-index
(5,01 points) decreases have the most important role in the decrease of the Service
Index. Additionally, (3,19 points), purchases (2,62 points) and inventories (2,54
points) sub-indices’ loss of momentum have
been effective on the decrease of the Service Index.

Comment


In April, PUMAX Manufacturing Index fell by 3,31 points while the Services Index dropped by 3,81 points. However
both indexes stayed over the base point indicating that fact that the businesses still keep their optimism about the
future of the economy. Fastly increasing manufacturing production which did not accompanied an equivalent sales
in the previous period led to accumulation in the inventories, which in turn caused the slow down of the production.
The businesses in the manufacturing sector continued to increase their purchases of input while their employment
showed no significant change. Slowing down of the business volume in the services sector led to a fall in the employment.
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