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PMI’ye Genel Bakış
Satın Alma Yöneticileri Endeksleri (PMI™) anketleri, birçok ülkede geliştirilen ve satın alma profesyonellerinin,
ticaret sektöründe karar veren mercilerin ve ekonomik analistlerin ekonomik gelişmeleri daha iyi takip
edebilmelerine yardımcı olmak amacıyla kesin ve zamanında veri aktarımına imkân verecek şekilde
tasarlanmıştır.
PMI’ler dikkatli bir eleme sonrası seçilen şirketler nezdinde gerçekleştirilen aylık anketler ile elde edilir. Fabrika
çıkışları, yeni siparişler, stok seviyeleri, istihdam ve imalat, inşaat, satış ve hizmet sektörlerinde fiyatlara dair
elde edilen bu tür veriler, özel sektör ekonomisinde ne olup biteceğine dair bulguları önceden gözler önüne
serer.
PMI anketleri görüşleri değil de somut gerçekleri yansıtacak şekilde yapılandırılmıştır ve her ay ilk yayımlanan
ekonomik göstergeler arasındadır. Kullanılan standart yöntembilim sayesinde uluslararası karşılaştırmalara
temel teşkil eder.
Anketlerimiz yayın organlarında geniş yer buluyor ve satın alma profesyonelleri, holding şirketlerinin üst düzey
yöneticileri ile mali kuruluşlar ve merkez bankaları için çalışan mali analistler tarafından dikkatle izleniyor.
Özellikle de birçok önemli ekonomilerin merkez bankaları faiz oranları gibi kararları vermek için bu verilerden
yararlanmaktadırlar.
Anket katılımcıları, ticari planlama ve tedarikçilerle görüşme açısından önem taşıyan bu tür değerli ekonomik
bilgilere ÜCRETSİZ ERİŞİM sağlayabilmektedir.

PMI anketleri


Son derece saygın ekonomik göstergeleri sunar



Katılımı hızlı ve kolaydır



Anlaşılması kolaydır



Sektör uzmanlarının amaçlarına uygundur



Mevcut ticaret trendlerinin anlaşılmasını mümkün kılar



30’un üzerinde ülkede toplanır
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Neden ankete katılmalıyım?
PMI anketleri, katılımcılara ÜCRETSİZ güvenilir, son derece saygın ticari istihbarat sağlar. Sağlanan güncel
bilgiler, katılımcıların temelde yatan ekonomik koşulları daha iyi anlamalarına ve ekonomik döneme ait dönüm
noktalarını daha iyi saptayabilmelerine yardımcı olur. Bu sayede, ticari planlama ve satın alma stratejilerini
geliştirme olanağına sahip olurlar.
Uygunluk
PMI anket verileri, fabrika çıkışları, yeni siparişler, ihracat, istihdam, depo stokları, tedarikçi performansı ve
fiyat trendleri gibi somut ekonomik temaları içermektedir. Bu sayede, katılımcılar ticaret faaliyetleriyle alakalı
verilere kolaylıkla ulaşabilirler.
Uluslararası Kapsam
Anket katılımcıları, 30 ülkeyi kapsayan aylık ekonomi raporlarını içeren geniş kapsamlı online kitaplığa
ücretsiz olarak erişim sağlayabilirler.
Kolay Kullanım
PMI verileri büyük ölçüde finans kuruluşlarında faaliyet gösteren ekonomistler tarafından kullanılsa da, anket
sonuçları, anketlerde yer alan medya ve endüstri uzmanları tarafından kolaylıkla anlaşılabilecek şekilde
sunulmaktadır.
Hız
PMI anketleri, yanıtlaması hızlı ve kolay, sınırlı sayıda sorudan oluşmaktadır. Anket katılımcıları, amaca özel
olarak tasarlanan web sitesine giderek, anketi birkaç dakika içinde tamamlayabilirler.
Güncellik
PMI anketleri, her ay yayımlanan ilk ekonomik göstergeler arasında yer almaktadır. Anket katılımcıları,
yayımlandığı anda son bulgulara erişebilmektedirler.
Güvenirlik
PMI anketleri, küresel finans piyasaları tarafından yakından izlenmekte olup, medyadan önemli ölçüde ilgi
görmektedir. Bu yüzden, anket katılımcıları, anket sonuçlarının güvenilirliğinden emindirler.

PMI, 2008 yılı sonlarında ortaya çıkan
küresel finansal krizle birlikte Avro

Avro Bölgesi PMI Fabrika Çıkışları Endeksi

Avro Bölgesi GDP çy/çy%

65.0

1.5

Bölgesi GDP’de meydana gelen aşırı
gerilemeyi, 2011-12 yıllarında Avro
borç krizine ilişkin olarak ortaya çıkan
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zayıflamayı ve 2013-14 yıllarında
meydana gelen ekonomik gelişmeleri
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Ekonomik anket metodolojisi
Her ülkeye ait imalat veya hizmet sektörü PMI anketleri, 400 şirketin üzerinde kıdemli yönetici panelinden
(veya benzer) alınan anket yanıtlarına dayanmaktadır. Anket panelinde yer alan kişiler, söz konusu sektörün
gerçek yapısını doğru bir şekilde temsil edecek şekilde, özenle seçilmiştir.
Soru formları, her ayın ikinci yarısında yanıtlanmakta ve anket sonuçları Markit ekonomistleri tarafından
işleme konulmaktadır. Katılımcılara ticaret koşullarında belli başlı değişkenlerin bir önceki aya nazaran
ilerleme mi gösterdiği, kötüleştiği mi, yoksa aynı mı kaldığını belirterek değerlendirmeleri istenir.
Katılımcılardan ayrıca bu değişikliklerin neden meydana geldiğine dair bilgi vermeleri istenir.
Yayılım endeksi, her değişkene göre ayrıca hesaplanır. Bu endeksler 0 ile 100 arasında değişmekte olup,
50,0 değeri bir önceki aya göre herhangi bir değişiklik gözlenmediğine işaret eder. 50,0 değerinin üzerinde
ölçümler, önceki aya göre iyileşme veya yükselme meydana geldiğine işaret eder. 50,0 değerinin altına
ölçümler ise, önceki aya göre kötüleşme veya düşüş meydana geldiğine işaret eder. 50,0 değerinden sapma
oranının büyüklüğü, değişimin seviyesinin büyüklüğünü yansıtmaktadır.
Anket, aşağıda yer alan ekonomik değişkenleri kapsamaktadır

İmalat

Hizmetler

İnşaat

Tüm Ekonomi

Fabrika Çıkışları

Ticari Faaliyetler

Toplam Faaliyetler

Fabrika Çıkışları

Yeni Siparişler

Yeni İşler

Konutsal Faaliyetler

Yeni Siparişler

Yeni İhracat
Siparişleri

Birikmiş İşler

Ticari Faaliyetler

Mal Fiyatları

İnşaat Mühendisliği
Faaliyetleri

Yeni İhracat
Siparişleri

Birikmiş İşler
Nihai Ürün Fiyatları

Girdi Fiyatları

Birikmiş İşler

Yeni Siparişler

Nihai Ürün Fiyatları

İstihdam

Genel Girdi Fiyatları

Tedarikçilerin
Teslimat Süreleri

Satın Alma
Miktarları

Satın Alma Fiyatları

Mamul Mal Stokları

Tedarikçilerin
Teslimat Süreleri

Girdi Fiyatları

Satın Alma
Miktarları

İstihdam
Faaliyet Beklentileri

Girdi Fiyatları

Satın Alma Stokları

Taşeron Kullanımı

İstihdam

Taşeron Mevcutluk
Durumu

Personel Maliyetleri
Tedarikçilerin
Teslimat Süreleri
Satın Alma
Miktarları
Satın Alma Stokları
İstihdam

Taşeron Fiyatları
Taşeron Kalitesi
Gelecek Faaliyetler
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Sunulan Kapsam

PMI İmalat
Küresel
Avro Bölgesi
Avusturya
Brezilya
Kanada
Çin
Kolombiya**
Çek Cumhuriyeti
Fransa
Almanya
Yunanistan
Hindistan
Endonezya
İrlanda
İtalya
Japonya
Malezya
Meksika
Hollanda
Polonya
Rusya
Güney Kore
İspanya
Tayvan
Türkiye
Birleşik Krallık
Amerika Birleşik Devletleri
Vietnam
** yapım aşamasında

PMI İnşaat
Avro Bölgesi
Fransa
Almanya
İrlanda
İtalya
Birleşik Krallık
PMI Tüm Ekonomi
Mısır*
Hong Kong
Kenya
Lübnan
Suudi Arabistan*
Singapur
Güney Afrika
Birleşik Arap Emirlikleri*
* Petrol üreticisi olmayan
sektör

Diğer Raporlar
Asya Sektör PMI
Dubai Ekonomi Takipçi
Dubai Gayrimenkul Takipçi
İngiltere Bölgesel İşler
Avrupa Sektör PMI
Avro Bölgesi Perakende PMI
Fransa Perakende PMI
Almanya Perakende PMI
Küresel Ticari Görünüm
Küresel ElektronikPMI
Küresel Metaller PMI
Küresel Sektör PMI
İtalya Perakende PMI
Verimlilik PMI
Birleşik Krallık Ticari Mülkiyet
Birleşik Krallık Hane Halkı
Finansı
Birleşik Krallık İşler
Birleşik Krallık Pazarlama
Bütçesi
Birleşik Krallık Bölgeleri PMI
İskoçya İşler

PMI Hizmetleri
Küresel
Avro Bölgesi
Brezilya
Çin
Fransa
Almanya
Hindistan
İrlanda
İtalya
Japonya
Rusya
İspanya
Birleşik Krallık
Amerika Birleşik Devletleri
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Müşteri Görüşleri
“Verileri imalat ve ticari mal, ve … trendlerini görmek ve tedarik stratejimizi ileriye dönük olarak geliştirmemize
yardımcı olmak için kullanıyorum.”
Küresel Tedarik Başkan Yardımcısı, Hull
“PMI, şirketin ticaret stratejilerini geliştirmeye yardımcı olmak amacıyla trendleri ve gelişmeleri hem satın alma
personeline, hem de şirkette üst yönetime iletmeye yardımcı olan en kullanışlı ‘barometre’dir.”
Satın Alma Yöneticisi, Dudley
“Bu veriler her ay fabrikalarımızı ve ürün şirketlerimizi ekonomik açıdan güncel tutmak amacıyla
kullanılmaktadır. Veriler, gerçek piyasa pozisyonunu ve gelişmeleri izlemek açısından oldukça faydalı
olduğundan, planlama aşamasında geniş ölçüde bu bilgilere başvurulmaktadır.”
Yönetim Müdürü, Hemel Hempstead
“Aylık raporlar bizim için paha biçilmez değerdedir. İstatistikçilerin dünyasını değil, ‘gerçek dünyayı’ yansıttığı
için, güvenilir bir ölçüt oluşturarak, performansımızı ölçüp değerlendirmemize yardımcı olur. Henüz bundan
daha iyisini bulmuş değiliz.”
1996’dan beridir Birleşik Krallık Hizmetleri PMI üyesi
“Veriler, yakın gelecekte olabileceklerin çok iyi bir göstergesi olduğunu kanıtladı.”
2005’ten beridir Birleşik Krallık Hizmetleri PMI üyesi
“Tedarikçiler ile müzakerelerden ve yönetim kuruluna aktarmam gereken yönetim raporlarını ele almadan
önce, aylık verileri inceliyorum.”
Satın Alma Yöneticisi, Plymouth
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PMI Anket Verilerini Yorumlamak
Ani yükseliş ve düşüş döngüsü
Klasik "ani yükseliş ve düşüş" ticaret döngüsünde meydana gelen olay modellerini ilk önce tam anlamıyla,
ancak son derece basitleştirilmiş bir şekilde ele almakta fayda var. Ekonomik büyüme dönemi sırasında,
istihdamın yükselişe geçmesi (ve işsizliğin azalması) ve ham madde talebinin artması normaldir. Eğer
istihdam ve ham madde talebi uygun bir hızda artacak olursa, becerili işçi durumunda sıkıntı meydana
gelmesi ve tedarik zincirinin tıkanıklığa uğraması olasıdır.
Talep arzı geçtiği zaman, fiyatlar artar. Böylece, ücretler ve maaşlar ve ham madde fiyatları da artmaya
başlar. Böyle bir durumda, artan maliyet müşteriye aktarıldığı için satış fiyatları enflasyonu da artışa geçebilir.
Artan ana cadde piyasaları enflasyonuna karşı tavsiye edilen standart ekonomik politika, ticaret merkezleri ve
müşterilerin borç alma maliyetlerini artırarak talebi dizginlemek amacıyla, merkez bankasının baz oranlarını
artırmalarıdır. Böylece, fiyatlar ve ekonomik büyüme nispeten daha yavaş bir hızla büyümeye devam eder.
Talep yeterli seviyede hız kestiği zaman, ekonomik büyümeyi canlandırmak için faiz oranları yeniden
düşürülebilir.
Diyagram 1: Ani Yükseliş ve Düşüş Döngüsü
Faiz oranları
düşer

Ekonomik büyüme
canlanır

Ekonomik büyüme

İstihdam ve ham maddeye

yavaşlar

olan talep artar

Faiz oranları

Becerili işçi sıkıntısı ve

yükselir

tedarikte sorun oluşur

Artan maliyet
müşteriye aktarıldığı
için enflasyon
yükselir

Personel ücretleri ve
ham madde fiyatları
artar

PMI anketleri, yukarıda verilen döngüde yer alan birtakım önemli devrelere ilişkin zaman serileri değişkenlerini
sunarak, analistlerin ekonomik büyümenin hızını saptayabilmelerine ve arz talep dengesizliğinin kök salıp
salmadığını ve fiyatların netice itibarıyla artmakta olup olmadığını anlamaya yardımcı olur.
Birçok gösterge, hem imalat, hem de hizmet bakımından doğrudan karşılaştırılabilmektedir. Örneğin,
hizmetlerde “ticaret faaliyetleri”, imalatta “fabrika çıkışlarının” doğrudan eşdeğeriyken, hizmet sektöründe
“gelen yeni iş seviyesi”, “yeni siparişlerin” doğrudan eşdeğeridir.
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Bu değişkenlerin birçoğu tabii ki sadece ekonomik politika belirleyiciler için değil, kurumsal performansı ve
karlılık seviyesini izleyen kişiler için de önem taşımaktadır. Aşağıdaki sayfalarda, avro bölgesinden örneklerle,
değişken hareketlerinin analizini bulabilirsiniz.

Fabrika Çıkışları, Yeni Siparişler & Bekleyen İşler
Yeni siparişlerde meydana gelen değişiklikler genellikle ekonomik çıktılarda büyümeyi yönlendirmektedir. PMI
verileri ayrıca, öncülük etme ve geriden gelme gibi, bu ilişkide meydana gelen sapmaları belirlemeye yardımcı
olmaktadır. Genellikle bu durum, özellikle de imalat sektöründe talebe karşı üretimi ayarlamakta meydana
gelen gecikmelerden kaynaklanır.
Hizmet sektöründe, fabrika çıkışları “ticaret faaliyetlerinde”, yeni siparişler ise “gelen yeni iş” seviyesinde
meydana gelen değişikliklerle ile ölçülür.
Şema 1: Avro Bölgesi'nde İmalat

Birikmiş işler/bekleyen işler, imalatçılar/hizmet sektörü şirketleri tarafından alınan yeni sipariş/gelen yeni iş
miktarına göre değişmektedir.
Yeni siparişler/gelen yeni işler seviyesi yükseldiği zaman, tedarik dengesizlikleri oluşabilmekte ve birikmiş
işler/bekleyen işlerde birikmeler meydana gelebilmektedir.
Şema 2: Avro Bölgesi'nde İmalat
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Yeni Siparişler & Satın Alınan Girdiler
Üretim sürecinde kullanmak üzere, imalatçılar tarafından satın alınan mal miktarı, gelen yeni iş hacmiyle
doğrudan bağlantılı olarak değişebilmektedir.
Şema 3: Avro Bölgesi'nde İmalat

Satın Alınan Girdi & Tedarik
Tedarikçi performansı, üretim sürecinde kullanmak üzere, imalatçılar tarafından satın alınan mal miktarına
göre değişmektedir. Girdiye olan talep arttığı zaman, kapasite baskıları oluşmakta ve tedarik süreleri
uzamaktadır (tedarik süresi endeksi 50 değerinin altına düşer)…
Şema 4: Avro Bölgesi'nde İmalat

/ 10
Purchasing Managers’ IndexTM ve PMITM Markit Economics Limited şirketinin ticari markalarıdır veya bir lisans anlaşması çerçevesinde kullanılmaktadır.

Markit PMITM

… bu da, satın alma ve tedarikçinin teslimat hızı arasında ters ilişki ile sonuçlanır.
Şema 5: Avro Bölgesi'nde İmalat

Tedarik & Girdi Fiyatları
Tedarikçilerin işleri yoğunlaştığı ve tıkanıklık oluştuğu zaman, talep arzı aşar ve “satıcının hâkim olduğu bir
piyasa” ortaya çıktığından, girdi fiyatları yukarı çekilir.
Şema 6: Avro Bölgesi'nde İmalat
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Girdi Fiyatları & Fabrika Çıkışları
Bu yüzden de, imalat çıktısı ve ham madde (girdi) fiyatları arasında doğrudan bir ilişki bulunmaktadır. Fakat
girdi fiyatlarında meydana gelen değişiklikler, çıktıda meydana gelen değişiklikleri geriden takip eder.
Şema 7: Avro Bölgesi'nde İmalat

Girdi Fiyatları & Nihai Ürün Fiyatları
Girdilerin ortalama maliyet seviyesi arttığı zaman şirketler mal/hizmet fiyatlarını artırdığından, girdi ve nihai
ürün fiyatları arasında yakın bir ilişki bulunmaktadır.
Nihai ürün fiyatları enflasyonu ve girdi fiyatları enflasyonu arasındaki değer farkı, firmaların artan maliyeti
müşterilere aktarma kapasitesi (fiyat belirleme gücü) hakkında bilgi verir.
Nihai ürün fiyatları enflasyonu ve girdi fiyatları enflasyonu arasındaki değer farkı ayrıca imalat/hizmet
sektörlerinde oluşan kar marjı baskısını gösteren bir ‘barometre’ görevi de görmektedir.
Şema 8: Avro Bölgesi'nde İmalat

/ 12
Purchasing Managers’ IndexTM ve PMITM Markit Economics Limited şirketinin ticari markalarıdır veya bir lisans anlaşması çerçevesinde kullanılmaktadır.

Markit PMITM

Fabrika Çıkışları & Envanterler
Mamul mal stoklarında meydana gelen değişiklikler, fabrika çıkışları değişikliklerini geriden takip eder…
Şema 9: Avro Bölgesi'nde İmalat

…ve sipariş defterlerinde meydana gelen değişiklikler eksi stok seviyelerinde meydana gelen değişiklikler,
fabrika çıkışlarını belirler.
Şema 10: Avro Bölgesi'nde İmalat
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Fabrika Çıkışları & İstihdam
İstihdam ve fabrika çıkışlarında (veya hizmet sektörü söz konusu ise, ticaret faaliyetlerinde) meydana gelen
değişiklikler birbirleriyle doğrudan bağlantılıdır. Bu bağlantıda meydana gelebilecek farklılıklar, sermaye:iş
gücü yoğunluğu ve üretimde büyüme hakkında önemli bilgiler ortaya çıkarmaktadır.
Zaman içinde, endüstri giderek daha sermaye-yoğun olmaya başladığı ve çıktı birimi başına çalışma saatleri
azaltıldığı zaman, fabrika çıkışları istihdamdan daha hızlı bir büyüme eğilimi gösterir. Eğer istihdam fabrika
çıkışlarına nazaran daha hızlı bir şekilde büyüyecek olursa, verimlilik seviyesi düşer.
Şema 11: Avro Bölgesi'nde İmalat

Detaylı PMI sanayi sektörü raporları
Markit PMI sektör raporları panel üyelerinin fabrika çıkışları, talep, fiyatlar, istihdam gibi kilit tedarikçi
sektörlerinde meydana gelen değişimleri takip edebilmelerine imkân verir.
Küresel, Avrupa ve Asya olmak üzere geniş coğrafi bölgeleri kapsayan bu detaylı raporlar, anket üyeleri
tarafından serbestçe kullanılabilir.

Kimyasallar
Orman ve Kağıt Ürünleri
Metaller ve Madencilik
Otomobil ve Otomobil Parçaları
Gıda
İçecekler
Ev ve Kişisel Kullanım Ürünleri
Medya
Turizm ve Rekreasyon
Bankalar
Sigorta
Diğer Finansal

Gayrimenkul
Sağlık Hizmetleri
İlaç ve Biyoteknoloji
Makine ve Ekipman
İnşaat Malzemeleri
Ticari ve Profesyonel Hizmetler
İnşaat ve Mühendislik
Genel Endüstriyel
Taşımacılık
Teknoloji Ekipmanları
Yazılım ve Hizmetler
Telekomünikasyon Hizmetleri
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Markit PMITM

Daha fazla bilgi ve katılım
Bir PMI anketine katılmak için lütfen buraya tıklayınız
http://www.markiteconomics.com/Public/Page.mvc/JoinUs
PMI anketleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen bize ulaşın:
E-posta: economics@markit.com.
Telefon: + 44 1491 461 000
Markit Economics
Videcom House
Newtown Road
Henley-on-Thames
Oxfordshire
RG9 1HG
United Kingdom

Markit hakkında
Markit, dünya çapında farklı alanlara hitap eden bir lider finansal bilgi hizmetleri şirketidir. Şirketimizin
sağladığı ürünler şeffaflığı geliştirmek, riski azaltmak ve operasyonel verimliliği artırmak amacıyla
tasarlanmıştır. Müşterilerimiz arasında bankalar, hedge fonlar, varlık yöneticileri, merkez bankaları,
düzenleyiciler, mali denetçiler, fon yöneticileri ve sigorta şirketleri bulunmaktadır. 2003 yılında kurulan ve 11
ülkede hizmet veren şirketimizde 4000 personel bulunmaktadır. Markit hisseleri, NASDAQ listesinde “MRKT”
sembolü altında yer almaktadır.
Daha fazla bilgi için lütfen sitemizi ziyaret edin: www.markit.com.
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