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چکیده:
	.میانگین سه ماهه شامخ بطور متوسط عدد 40/69 را نشان می دهد که نشان دهنده رشد منفی در صنعت است

	.میزان سفارشات جدید مشتریان و مقدار تولید، مهمترین عوامل در کاهش عدد شامخ در ماه آذر و آبان می باشند

	 .شاخص مقدار تولید در فصل پاییز روند نزولی را طی کرده است

	.شاخص های قیمت خرید مواد اولیه، قیمت تولیدات و میزان فروش در فصل پاییز روند نزولی را داشته اند

	.علی رغم رشد منفی در میزان تولید، شاخص صادرات در این فصل، روند صعودی را برای هر ماه ثبت کرده است

	.رشد 1/06 درصدی شاخص انتظارات تولید در فصل پاییز، نشان دهنده انتظارات مثبت برای بازار صنعت در آینده نزدیک می باشد

دوره اول تا سوم
Oct - Dec 2018  - مهر تا آذر 1397

  معیار سنجش این شاخص عددی بین 0 تا 100 میباشد. 
رقم 50 نشان دهندهی وضعیتی میانه است.

بسمه تعالی

t

معاونت اقتصادیمرکز آمار و اطالعات اقتصادی

 

1 
 

 

 

سوم دوره        

Nov-Dec 2018    - 1397 آذر 
 

                                                                            Purchasing Manager’s Index                    آمار و اطالعات اقتصادی مرکز

 

 1397 آذر –( صنعت PMIگزارش طرح شاخص مدیران خرید )
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 :چکیده

 .دهدرا نشان می 69/40 بطور متوسط عدد شامخ میانگین سه ماهه -

 باشند.، مهمترین عوامل در کاهش عدد شامخ در ماه آذر و آبان میمقدار تولیدو میزان سفارشات جدید مشتریان  -

 در فصل پاییز روند نزولی را طی کرده است.  مقدار تولیدشاخص  -

 .انددر فصل پاییز روند نزولی را داشتهمیزان فروش  و قیمت تولیدات ،قیمت خرید مواد اولیههای شاخص -

 است. ثبت کردهبرای هر ماه  را درصد 07/1تقریبی متوسط صعودی با رشد  یدر این فصل، روندصادرات شاخص  -

 آذر گزارش شده است.ماه در  باالترین سطح عدد شاخصثبت کرده است. را  سینوسیروند میزان استخدام کارکنان جدید شاخص  -

 باشد.دهنده انتظارات مثبت برای بازار صنعت در آینده نزدیک میدر فصل پاییز، نشان انتظارات تولیددرصدی شاخص  06/1رشد  -
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 مقدار تولید	
 میزان سفارشات جدید مشتریان	
 مدت زمان تحویل سفارش	
 موجودی مواد خام خریداری شده	
 میزان استخدام کارکنان	
 قیمت خرید مواد اولیه	
 موجودی محصول نهایی )انبار(	
 صادرات کاال	
 قیمت تولیدات 	
 مصرف حامل های انرژی	
 میزان فروش محصول نهایی	
 انتظارات تولید در ماه آینده	

کشورها  توسط  دنیا  در  که  گوناگونی  و  متنوع  شاخص های  میان  از 
PMI شاخص  می یابد،  انتشار  و  محاسبه  بین المللی  سازمان های   و 

)Purchasing Manager’s Index( است که یکی از مهمترین شاخص های 
باعث  و  است  یافته  توسعه  کشورهای  اکثر  پذیرش  مورد  جهان  و  اقتصادی 
تقویت نظام تصمیم گیری در هر کشور می شود. مهمترین نکته این شاخص، 
زمان انتشار آن است که بصورت ماهانه و در سومین روز کاری هر ماه منتشر 
می شود. این شاخص یک بینش و دیدگاه  سریع و آنی در مورد شرایط کلی 
اقتصاد، به خصوص در بخش های صنعت و خدمات ارائه می دهد. تولیدکنندگان 
عمده PMI، موسسه مدیریت عرضه  )ISM( )از سال 1948 میالدی، تهیه 
این شاخص را برای کشور ایاالت  متحده آغاز کرده است( و مؤسسه بین المللی 
IHS Markit )این شاخص را برای بیش از 30 کشور دنیا و بیش از 22000 

بنگاه بخش خصوصی محاسبه و منتشر می کند( می باشند.

در محاسبه عدد شامخ، برای وزن دهی به 5 سوال اصلی پرسشنامه، از رویکرد 
موسسه بین المللی IHS Markit به صورت زیر استفاده شده است:

تحویل سفارش: %15،  زمان  تولید: 25%، سفارشات جدید: 30%، مدت  مقدار 
موجودی مواد خام: 10% ، میزان استخدام: %20  ت.
 اس

ته
ذش

ه گ
ه ما

ت ب
سب

یر ن
تغی

دم 
ا ع

ت ی
 ثبا

ت
ضعی

ی و
ده 

دهن
ن 

شا
5 ن

د 0
عد

د. 
اش

ی ب
1 م

00
 تا 

ن 0
ی بی

دد
ص ع

اخ
ن ش

ش ای
نج

ر س
عیا

  م

و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق 
بررسی های  از  پس  ایران،  کشاورزی 
مقدماتی و امکان پیاده سازی شاخص
PMI  در ایران، به اجرای طرح شامخ 
پرداخته و نخستین بار این شاخص را 
 1397 مهرماه  در  صنعت  بخش  برای 
ارائه کرده است. در اجرای این طرح، 
متوسط  بطور  پرسشنامه  تکمیل  نرخ 
انتخابی  نمونه  )تعداد  حدود10درصد 
کارگاه   4000 حدودا  آمارگیری  جهت 
است(   کشور  بزرگ  و  فعال  صنعتی 
می باشد. )الزم به ذکر است در بسیاری 
نمونه های  تعداد  دنیا  کشورهای  از 
صنعتی  کارگاه  حدود400  انتخابی 
می باشد(. در این طرح، از شرکت های 
مختلف  صنایع  در  صنعتی  مختلف 
نساجی،  غذایی،  صنایع  قبیل  از 
فلزی،  شیمیایی،  چرم،  و  پوشاک 
ماشین سازی  پالستیک،  و  الستیک 
است.  آمده  عمل  به  آمارگیری  و... 
شامخ  طرح  الکترونیکی  پرسشنامه 
توسط  می باشد  پرسش   12 شامل  که 
تکمیل  نمونه  در  انتخابی  شرکت های 
شده است. پاسخ سواالت پرسشنامه 
این طرح شامل سه گزینه "بیشتر از 
از  "کمتر  و  تغییر"  "بدون  قبل"،  ماه 

ماه قبل" می باشد.

پوشش شاخص مدیران خرید )PMI( بخش صنعت: 
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 1397 فصل پاییزصنعت  PMIجدول شاخص 
 شاخص 97 مهر 97 آبان 97 آذر
21/39 96/40 91/41 PMI  کل 
 مقدار تولید 57/44 76/41 01/37
 جدید سفارشات میزان 23/39 98/40 15/32
 مدت زمان تحویل سفارش 48 /71 98/48 98/49
 مواد اولیه موجودی 58/35 03/30 46/35
 جدیدکارکنان میزان استخدام  68/40 38/39 34/46
 قیمت خرید مواد اولیه 57/87 77/81 83/61
 موجودی انبار 09/47 28/47 75/55
 صادرات کاال 80/33 62/36 35/39
 قیمت تولیدات 32/67 49/63 33/48
 مصرف سوخت 32/46 69/51 51/47
 میزان فروش 21/33 98/33 33/30
 انتظارات تولید 79/42 78/43 70/48
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97مقایسه شاخص های مهر، آبان و آذر 

مهر آبان آذر

آذر 97آبان 97مهر 97شاخص

PMI41/9140/9639/21  کل

44/5741/7637/01مقدار تولید

39/2340/9832/15میزان سفارشات جدید

7148/9849/98/ 48مدت زمان تحویل سفارش

35/5830/0335/46موجودی مواد اولیه

40/6839/3846/34میزان استخدام کارکنان جدید

87/5781/7761/83قیمت خرید مواد اولیه

47/0947/2855/75موجودی انبار

33/8036/6239/35صادرات کاال

67/3263/4948/33قیمت تولیدات

46/3251/6947/51مصرف سوخت

33/2133/9830/33میزان فروش

42/7943/7848/70انتظارات تولید

جدول مقایسه ای شامخ )PMI( صنعت - مهر تا آذر ماه 1397

نمودار مقایسه شاخص های مهر، آبان و آذر 1397



مقدار تولید:  "صنایع الستیک و پالستیک" که در دو 
ماه متوالی مهر و آبان تولید بیشتر از ماه قبل را نسبت 
به سایر صنایع تجربه کرده بودند، در ماه آذر جای خود 
را به "صنایع کانی غیرفلزی" داد. همچنین "صنایع نفت 
و گاز پاالیشگاهی" گزینه کمترین میزان تولید را نسبت 

به ماه قبل نشان می دهد.

موجودی انبار: "صنایع کانی غیرفلزی" گزینه بیشتر از ماه 
قبل را در ارتباط با موجودی انبار بیشتر انتخاب کرده اند. 
صنایع نفت و گاز پاالیشگاهی در ماه قبل در این جایگاه 
قرار داشت. "صنایع شیمیایی" گزینه کمتر از ماه قبل را 
بیشتر انتخاب کرده اند. در مهر و آبان، صنایع تولید وسایل 

نقلیه و قطعات وابسته در این جایگاه قرار داشت.

و  "صنایع پوشاک   میزان سفارشات جدید مشتریان: 
چرم" گزینه بیشتر از ماه قبل را بیشتر انتخاب کرده اند. 
"صنایع نساجی" همانند دو ماه گذشته، گزینه کمتر را 

ماه قبل را بیشتر پاسخ داده اند. 

صادرات: "صنایع نفت و گاز پاالیشگاهی" مانند ماه مهر، 
گزینه بیشتر از ماه قبل را بیشتر انتخاب کرده اند. این 
جایگاه در ماه آبان متعلق به صنایع کانی غیرفلزی بود. 
آبان حفظ  ماه  مانند  را  نساجی" جایگاه خود  "صنایع 
کرد و گزینه کمتر از ماه قبل را بیشتر انتخاب کرده اند.

مبلمان"   و  کاغذ  چوب،  "صنایع  اولیه:  مواد  موجودی 
مانند ماه آبان گزینه بیشتر از ماه قبل را بیشتر پاسخ 
را  قبل  ماه  از  کمتر  گزینه  نساجی"  "صنایع  داده اند. 

بیشتر پاسخ داده اند. 

مدت زمان تحویل سفارش: مدت زمان تحویل سفارشات 
مشتریان در "صنایع پوشاک و چرم" سریعتر از ماه قبل 
بوده است در صورتی که این صنعت در ماه آبان در رتبه 
آخر مدت زمان تحویل سفارش قرار داشت. و در "صنایع 
شیمیایی" مدت زمان تحویل سفارش کندتر از ماه قبل 

بوده است. 

قیمت تولیدات: "صنایع ماشین سازی)ماشین آالت و ابزارآالت 
برقی، اداری و خانگی(" گزینه بیشتر از ماه قبل را بیشتر انتخاب 
گاز  و  نفت  به صنایع  متعلق  آبان  و  مهر  در  این جایگاه  کرده اند.  
پاالیشگاهی بود.  همچنین "صنایع نساجی" و "صنایع چوب، کاغذ 
و مبلمان" گزینه کمتر از ماه قبل را بیشتر از بقیه صنایع انتخاب 
این  نیز در  آبان  کرده اند. الزم به ذکر است صنایع نساجی در ماه 

جایگاه قرار داشت.

در  جدید  کارکنان  استخدام  میزان  استخدام:  میزان 
"صنایع پوشاک و چرم" مانند ماه آبان بیشتر از ماه قبل 
بوده و "صنایع تولید وسایل نقلیه و قطعات وابسته" نیز 
مانند ماه آبان کمترین میزان استخدام را نسبت به ماه 

گذشته داشته اند.

مصرف حامل های انرژی: "صنایع نساجی" گزینه بیشتر 
از ماه قبل را بیشتر انتخاب کرده اند. همچنین "صنایع 
فلزی" گزینه کمتر از ماه قبل را بیشتر از بقیه صنایع 

انتخاب کرده اند.  

قیمت خرید مواد اولیه: "صنایع کانی غیرفلزی" گزینه 
بیشتر از ماه قبل را بیشتر انتخاب کرده اند. الزم به ذکر 
است این رتبه در ماه آبان متعلق به صنایع نفت و گاز 
پاالیشگاهی بوده است که در ماه آذر صنایع نفت و گاز 
انتخاب  کمتر  را  قبل  ماه  از  بیشتر  گزینه  پاالیشگاهی 
کرده اند. همچنین "صنایع فلزی" گزینه کمتر از ماه قبل 

را بیشتر از بقیه صنایع انتخاب کرده اند.

میزان فروش محصول نهایی: "صنایع  شیمیایی" مانند 
انتخاب  بیشتر  را  قبل  ماه  از  بیشتر  گزینه  آبان،  ماه 
کرده اند. همچنین "صنایع چوب، کاغذ و مبلمان" گزینه 
کمتر از ماه قبل را بیشتر از بقیه صنایع انتخاب کرده اند.

انتظارات تولید: انتظارات تولید در "صنایع چوب، کاغذ 
آبان،   ماه  یعنی  ماه گذشته  مانند  و مبلمان" همچنان 
بیشترین و در "صنایع نساجی" کمترین پیش بینی شده 

است. 
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نگاه کلی به وضعیت صنایع منتخب در هر یک از زیرشاخص های 12 گانه شامخ )PMI( صنعت




