PMI

®

De meest toonaangevende economische
indicator in de wereld

De Purchasing Managers’
Index® (PMI®) is gebaseerd
op maandelijks
onderzoek bij zorgvuldig
geselecteerde bedrijven in
belangrijke economieën en
ontwikkelingseconomieën
wereldwijd.

B EL A N G R I J K E S TAT I S T I EK EN

Maandelijkse
enquête bij meer
dan 26.000
bedrijven
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Meer dan 4.000
economische
indicatoren

De PMI verschaft een eerste indicatie
van wat er werkelijk aan de hand
is in de particuliere sector door
het volgen van variabelen zoals
productieomvang, nieuwe orders,
werkgelegenheid en prijzen.
De PMI rapporten geven de
deelnemers aan de onderzoeken
een gratis bron van betrouwbare,
hooggewaardeerde business
intelligence. Met deze actuele
informatie krijgt u beter inzicht in
de onderliggende economische
omstandigheden en de keerpunten
in de conjunctuurcyclus, waardoor
een betere zakelijk planning en
inkoopstrategie mogelijk wordt.
Voordelen van deelname aan
een onderzoek
‒‒ Opname in een hooggewaardeerd economisch onderzoek
‒‒ Gratis toegang tot meer dan 100 maandelijkse rapporten
‒‒ Gemakkelijke interpretatie en toepassing binnen uw
bedrijfsvoering
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Bewezen
methodologie en
betrouwbare resultaten
De PMI wordt maandelijks gepubliceerd
voor ontwikkelde en opkomende
economieën wereldwijd
De cijfers geven inzicht in de economische omstandigheden
in de productie- en dienstverlenende sector. De nationale
PMI resultaten voor deze sectoren zijn voor elk onderzoek
gebaseerd op de respons van panels die bestaan uit
inkoopmanagers (of vergelijkbare functies) van meer dan
400 bedrijven.

B EL A N G R I J K E S TAT I S T I EK EN

Onderzoeken in
meer dan
40 landen
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86% van het
wereldwijde BBP

Elk panel wordt zorgvuldig samengesteld zodat
deze een representatieve steekproef vormt van het
desbetreffende land of de desbetreffende sector.
Wij vragen de respondenten om aan te geven of de
bedrijfsomstandigheden voor een aantal variabelen in
vergelijking met de voorgaande maand zijn verbeterd,
verslechterd of gelijk gebleven. Er wordt tevens gevraagd
naar de redenen voor de eventuele wijzigingen,
wat verder inzicht geeft in trends.

Landen/regio’s met een PMI
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Voor iedere variabele wordt
een diffusie index berekend
Deze indexen variëren tussen 0 en 100 waarbij 50.0
aangeeft dat er geen verandering heeft plaatsgevonden
vergeleken met de vorige maand.
Een cijfer boven de 50.0 wijst op een verbetering of
verhoging in vergelijking met de afgelopen maand. Een
cijfer onder de 50.0 wijst op een verslechtering of verlaging
ten opzichte van de vorige maand. Hoe groter het verschil
met 50.0 is, hoe groter de gesignaleerde verandering.
De indexen worden seizoensmatig aangepast.
Aangezien de onderzoeken een groot aantal verschillende
economische variabelen bevatten en in een groot aantal
landen plaatsvinden met dezelfde methodologie, is
het mogelijk om vergelijkingen te maken tussen de
verschillende economieën, activiteiten en sectoren.
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Wij voeren onderzoeken uit in de hieropvolgende landen:
Industrie

Dienstverlening

Totale economie

Bouw

Australië

Australië

Egypte*

Frankrijk

Oostenrijk

Brazilië

Ghana

Duitsland

Brazilië

China

Hong Kong

Ierland

Canada

Frankrijk

Kenia

Italië

China

Duitsland

Libanon

Groot-Brittannië

Tsjechië

India

Nigeria

Combinaties

Frankrijk

Ierland

Oeganda

Eurozone

Duitsland

Italië

Verenigde Arabische Emiraten*

Griekenland

Japan

Saoedi-Arabië*

India

Rusland

Singapore

Indonesië

Spanje

Zuid-Afrika

Ierland

Groot-Brittannië

Zambia

Italië

Verenigde Staten

Uganda

Japan

Combinaties

Zambia

Maleisië

Mondiaal

*Niet-olie sector

Myanmar

Eurozone

Mexico

Overige onderzoeken en
rapporten

Nederland

Business Outlook Mondiaal

Filipijnen

Sector PMI Mondiaal

Polen

Sector PMI Europa

Rusland

Sector PMI Azië

Zuid-Korea

Sector PMI VS

Spanje

Detailhandel Duitsland

Taiwan

Detailhandel Frankrijk

Thailand

Detailhandel Italië

Turkije

GB Regionaal

Groot-Brittannië

GB Werkgelegenheid

Verenigde Staten

GB Regionaal Werkgelegenheid

Vietnam

GB Huishoudfinanciën

Combinaties

GB Marketing budgetten

Mondiaal
Eurozone
ASEAN
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De vragenlijst heeft betrekking op de volgende economische
variabelen:
Industrie

Dienstverlening

Totale economie

Bouw

Productie

Dienstverlenende activiteiten

Productie

Totale activiteit

Nieuwe orders

Nieuwe activiteiten

Nieuwe orders

Huizenbouw

Nieuwe export orders

Diensten nog niet uitgevoerd

Nieuwe export orders

Utiliteitsbouw

Productie niet gereed

Verkoopprijzen

Achterstanden

Weg- en waterbouw

Verkoopprijzen

Inkoopprijzen

Verkoopprijzen

Nieuwe orders

Inkoopprijzen

Werkgelegenheid

Totale inkoopkosten

Werkgelegenheid

Levertijden

Bedrijfsverwachtingen

Inkoopprijzen

Ingekocht materiaal

Voorraad gereed product

Personeelskosten

Levertijden

Ingekocht materiaal

Levertijden

Inkooprijzen

Voorraad ingekochte materialen

Ingekocht materiaal

Uitbesteding onderaannemers

Werkgelegenheid

Voorraad ingekochte materialen

Beschikbaarheid onderaannemers

Toekomstige productie

Werkgelegenheid

Tarieven onderaannemers

Toekomstige productie

Kwaliteit onderaannemers
Toekomstige activiteit

PMI
De PMI hoofdindex wordt berekend voor de onderzoeken in de industrie en de totale economie. Het is
een gewogen gemiddelde van de nieuwe orders (30%), productieomvang (25%), werkgelegenheid (20%),
levertijden (15% - geinverteerd) en de voorraad ingekochte materialen (10%). De PMI is dusdanig ontworpen
dat u met één cijfer inzicht krijgt in de onderliggende bedrijfsomstandigheden.
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Actuele, accurate
onderzoeksgegevens
Eurozone Composite PMI Productie Index

Eurozone BBP, kw/kw%
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Bronnen : IHS Markit, Eurostat.

De Eurozone PMI was .de eerste economische indicator die melding maakte van zowel de grote daling van het
Eurozone BBP tijdens de financiële crisis eind 2008, de recessie in 2011-2012 tijdens de staatsschuldencrisis,
als de recente economische opleving.
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Waarom zou ik deelnemen?

Relevantie
De PMI onderzoeken behandelen concrete
economische thema’s die relevant zijn voor
de bedrijfsuitoefening zoals productie,
nieuwe orders, export, werkgelegenheid,
voorraden, prestaties van leveranciers en
prijsontwikkelingen.

Internationaal
Deelnemers aan de onderzoeken hebben gratis
toegang tot een uitgebreide collectie van meer
dan 100 maandelijkse economische rapporten
voor meer dan 40 landen

Gebruiksgemak
Ondanks het feit dat de PMI gegevens op
grote schaal worden gebruikt door economen
by financiële instellingen en de media, zijn
deze dusdanig ontworpen dat ze eenvoudig
geïnterpreteerd kunnen worden door personen
werkzaam binnen onder andere de industriële
sector, transport en dienstverlening.
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Snelheid
De PMI enquêtes bestaan uit een klein aantal
vragen die snel en eenvoudig te beantwoorden
zijn. De onderzoeksdeelnemers kunnen de
vragenlijst in een paar minuten invullen op een
speciaal daarvoor gecreëerde website.

Actueel
De PMI rapporten worden maandelijks als
één van de eerste economische indicatoren
gepubliceerd. De onderzoeksdeelnemers hebben
toegang tot de laatste resultaten zodra deze
gepubliceerd worden.

Betrouwbaar
De PMI onderzoeken worden nauwlettend
gevolgd in de international financiële markten
en er is uitgebreide verslaggeving in de pers.
De resultaten zijn betrouwbaar, toonaangevend
en worden op grote schaal gevolgd.
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“Ik gebruik de PMI als algemene
info hoe wij het ten opzichte
van anderen doen. Het geeft
met name de economische
activiteit in de markt goed
weer. Dit gebruik je voor interne
aansturing naar de productie
en extern naar leveranciers;
met andere woorden, hoe stel
ik me op. Dit is in drukke tijden
anders dan in slappe tijden.
Voordeel van de PMI is dat je
een concreet getal hebt en
geen wazig verhaal.”

About IHS Markit
IHS Markit (Nasdaq: INFO) is wereldleider op het gebied
van kritieke informatie, analyse en oplossingen voor die
bedrijfstakken en markten die de drijvende krachten
vormen achter economieën wereldwijd. Het bedrijf levert
geavanceerde informatie, analyse en oplossingen aan
klanten in het bedrijfsleven, de financiële sector en de
overheid om hun operationele efficiency verbeteren en
hen in staat stellen goed geïnformeerde en objectieve
beslissingen te nemen. IHS Markit heeft meer dan 50.000
grote commerciële en overheidsklanten, waaronder
85 procent van de Fortune Global 500 en de meest
vooraanstaande financiële instellingen in de wereld. Het
hoofdkantoor is gevestigd in London en IHS Markit streeft
naar duurzame winstgevende groei.

Panellid PMI Nederlandse Productiesector
sinds 2000
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