PMI

®

Přední světový ekonomický ukazatel

Index nákupních manažerů
(PMI®) je založen na
měsíčních průzkumech
pečlivě vybraných firem,
které reprezentují přední
i rozvíjející se hospodářství
po celém světě.

K L Í ČO V É Ú D A J E

27000

firem měsíčně přispívá do průzkumu
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4000

ekonomických indikátorů

Sledováním proměnných jako jsou
výroba, nové zakázky, zaměstnanost
a ceny PMI poskytuje předběžnou
představu o tom, co se v hospodářství
soukromého sektoru skutečně děje.
Zpravodaje PMI jsou pro účastníky
bezplatným zdrojem věrohodných,
vysoce ceněných obchodních informací.
Jejich včasnost Vám může pomoci
k lepšímu porozumění zásadních
ekonomických podmínek a k rozpoznání
bodů zvratu v ekonomickém cyklu, a tím
k lepšímu plánování a nákupní strategii.
Výhody účasti v průzkumu
‒‒ spoluúčast na vysoce váženém ekonomickém průzkumu
‒‒ zdarma přístup k více než 100 měsíčních zpravodajů
‒‒ snadná interpretace a aplikace ve Vašem provozu
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Prokázaná
metodologie
a spolehlivé výsledky
PMI vychází měsíčně v rozvinutých
i rozvíjejících se zemích.
Data poskytují náhled do ekonomické situace ve výrobě
i ve službách, a výsledky z obou sektorů v jednotlivých zemích
jsou založeny na odpovědích panelů nadřízených nákupních
manažerů (nebo podobných) ze zhruba 400 firem pro každý
daný průzkum.

K L Í ČO V É Ú D A J E

40+

zúčastněných zemí
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86 %

světového HDP

Panel je pečlivě sestaven tak, aby spolehlivě
reprezentoval strukturu daného sektoru v dané zemi.
Účastníků se ptáme, zda se obchodní podmínky u řady
položek v porovnání s předchozím měsícem zlepšily,
zhoršily nebo zůstaly stejné. Zajímají nás také důvody
případných změn, protože ty mohou poskytnout
dodatečné porozumění trendů.

Světové pokrytí PMI

\5

Pro každou proměnnou
se vypočítávají difúzní indexy
Indexy se pohybují mezi hodnotami 0 a 100, přičemž 50
značí neměnný stav od předchozího měsíce.
Hodnota nad 50 bodů vyjadřuje zlepšení nebo růst
od předchozího měsíce. Výsledek pod 50 bodů ukazuje
na zhoršení nebo pokles od předchozího měsíce. Čím
větší odchylka od prahu 50 bodů, tím vyšší tempo
změny. Indexy jsou očištěny od sezónních vlivů.
Široké spektrum ekonomických proměnných
i ekonomik a užití shodné metodologie ve všech zemích
umožňuje podrobná porovnání napříč ekonomikami,
aktivitami i sektory.
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Průzkumy provádíme v následujících zemích:
Výroba

Služby

Celkové hospodářství

Stavebnictví

Austrálie

Austrálie

Egypt*

Francie

Brazílie		

Brazílie

Ghana

Irsko

Česká republika

Čína

Čína

Francie

Filipíny

Indie

Francie

Irsko

Indie

Itálie

Hongkong
Jižní Afrika
Katar*
Keňa

Indonésie

Japonsko

Libanon

Irsko

Německo

Nigérie

Itálie

Rusko

Mosambik

Japonsko

Španělsko

Saúdská Arábie*

Jižní Korea

USA

Kanada

Velká Británie

Kolumbie
Malajsie

Souhrnné ukazatele

Mexiko

eurozóna

Myanmar

svět

Itálie
Německo
Velká Británie

Souhrnné ukazatele
eurozóna

Singapur
Spojené arabské emiráty*
Uganda
Zambie
*mimo ropný sektor

Německo
Nizozemsko
Polsko
Rakousko

Ostatní průzkumy a sektory

Rusko

podnikatelská očekávání

Řecko

globální sektory

Španělsko
Thajsko
Tchaj-wan
Turecko
USA

evropské sektory
asijské sektory
sektory USA
regiony Velké Británie

Velká Británie

trh práce Velké Británie

Vietnam

trh práce britských regionů

Regiony
ASEAN

domácí finance Velké Británie
marketingové rozpočty Velké Británie

eurozóna
svět
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Průzkumové dotazníky pokrývají následující ekonomické proměnné:
Výroba

Služby

Celkové hospodářství

Stavebnictví

výroba

obchodní aktivita

výroba

celková aktivita

nové zakázky

nové zakázky

nové zakázky

bytová výstavba

nové exportní zakázky

nové exportní zakázky

nové exportní zakázky

komerční výstavba

rozpracovanost

rozpracovanost

rozpracovanost

inženýrské sítě

ceny výstupů

účtované ceny

ceny výstupů

nové zakázky

ceny vstupů

ceny nákladů

celkové ceny vstupů

zaměstnanost

dodavatelské lhůty

zaměstnanost

nákupní ceny

množství nákupů

zásoby hotových výrobků

budoucí aktivita

personální náklady

dodavatelské lhůty

množství nákupů

dodavatelské lhůty

ceny vstupů

zásoby nákupů vstupů

množství nákupů

využití subdodavatelů

zaměstnanost

zásoby nákupů vstupů

dostupnost subdodavatelů

budoucí výroba

zaměstnanost

sazby subdodavatelů

budoucí výroba

kvalita subdodavatelů
budoucí aktivita

PMI
U průzkumů výroby a celkového hospodářství se vypočítává hlavní index PMI. Jedná se o vážený průměr
indexů nových zakázek (30 %), výroby (25 %), zaměstnanosti (20 %), dodavatelských lhůt (15 %, obrácený
index) a zásob nákupů (10 %). Index je sestaven tak, aby poskytl jednociferný obrázek zásadních
podnikatelských podmínek.
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Včasná, přesná
průzkumová data
Složený index PMI výstupu eurozóny

HDP eurozóny, k/k %
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Zdroje: IHS Markit, Eurostat

PMI eurozóny byl první ekonomický indikátor, který signalizoval prudký pokles HDP eurozóny během
globální finanční krize na konci roku 2008, recesi v letech 2011-12 během dluhové krize i následné
ekonomické oživení.
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Proč se účastnit?

Význam
Průzkumy PMI pokrývají konkrétní ekonomická
témata, jako jsou výroba, nové zakázky, export,
zaměstnanost, skladové zásoby, výkonnost
dodavatelů a cenové trendy příslušné
obchodnímu provozu.

Mezinárodní pokrytí
Účastníci mají bezplatný přístup k archivu více
než 100 měsíčních ekonomických zpravodajů
z více než 30 zemí.

Snadné využití
Indexy PMI běžně využívají ekonomové
ve finančních institucích nebo média, ale výsledky
průzkumů jsou prezentovány tak, aby je mohli
snadno interpretovat i zastupitelé v sektorech
výroby, dopravy nebo obchodních služeb.
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Rychlost
Průzkumy PMI jsou založeny na několika
otázkách, které lze snadno a rychle zodpovědět.
Účastníci mohou průzkum vyplnit během
několika minut na webových stránkách.

Včasnost
Výsledky průzkumů PMI jsou jedny z prvních
měsíčních ekonomických indikátorů. Účastníci
mají přístup k aktuálním výsledkům ihned
po jejich zveřejnění.

Věrohodnost
Průzkumy PMI bedlivě sledují globální finanční
trhy a centrální banky a nemalou pozornost jim
věnují také média. Jsou věrohodné, spolehlivé
a sleduje je celý svět.
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„Účast naší společnosti
v průzkumech [IHS Markit]
přispívá k sestavení
ekonomického obrazu
v krátkodobém a střednědobém
výhledu, který mi díky své
komplexnosti dává přiměřenou
míru jistoty ohledně nákupu
materiálu, plánování výroby
a volby obchodní strategie.
Ukazuje se, že existuje silná
korelace mezi výsledkem
průzkumu a budoucím vývojem.”

O společnosti IHS Markit
IHS Markit (NYSE: INFO) je světový lídr v poskytování
klíčových informací, analýz a řešení hlavním odvětvím
a trhům, které pohánějí světové hospodářství.
Společnost dodává novou generaci informací, analýz
a řešení podnikatelům a zákazníkům ve financích
i ve vládě, a přispívá tak ke zlepšení provozní efektivnosti
a porozumění, které vede k dobře informovaným,
svérázným rozhodnutím. IHS Markit má více než
50 000 klíčových zákazníků v obchodě i ve vedení včetně
80 procent institucí ze seznamu Fortune Global 500
a hlavních světových finančních institucí. Společnost
IHS Markit sídlí v Londýně a je zavázána udržitelnému,
ziskovému růstu.

člen českého průzkumového panelu
od února 2010
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