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Genel Görünüm
Küresel imalat sanayi üretimi Çin'deki sıkı pandemi
önlemlerinden etkilendi.

İmalat PMI Mayıs 2022
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▪ Küresel İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi® (PMI) Nisan'da 52,3 ile 20 ayın en
düşük değerini aldıktan sonra Mayıs'ta 0,1 puanlık hafif bir iyileşme ile 52,4'e yükseldi.
▪ Öte yandan Üretim Endeksi aylık 1,1 puan artmasına rağmen 49,7 ile Mayıs'ta 50,0 eşik
değerinin altında kaldı ve üretimde üst üste ikinci ay düşüşe işaret etti.
▪ Üretimdeki durağanlığın nedenleri arasında talepteki zayıflama, tedarik zincirlerindeki
aksamalar, yüksek enflasyonist baskı, Ukrayna'daki savaş ve Çin imalat sektöründeki
daralma ön plana çıktı. Çin hariç Üretim Endeksi 52,7 olarak açıklandı.
▪ Yeni İhracat Siparişleri Endeksi 0,4 puan düşüşle 47,9'a gerileyerek dünya ticaretinde
daralmanın hızlandığını ortaya koydu.
▪ İmalat PMI hesaplanan 31 ulusal ekonomiden 27'si Mayıs'ta büyüme bölgesinde kaldı.
Ancak bunlardan 19'unda endeks önceki aya göre azalarak ivme kaybı sinyali verdi.
Küresel İmalat PMI

▪ İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI Mayıs'ta 49,2 ile yatay seyretti. Üretim ve
toplam yeni siparişlerde ivme kaybı sürerken ihracat siparişlerinde son 2 yılın en
belirgin düşüşü yaşandı. Fiyat ve tedarik baskılarında hafifleme sinyalleri görüldü.

Nisan:

52,2

Mart: 53,0

Kaynak: S&P Global.
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Not: Endeksin bir ay öncesine göre kaydettiği artış veya düşüşleri belirtmek
amacıyla bir önceki ayın endeks değerleri dikey siyah çizgilerle gösterilmiştir.

Dünyada İmalat PMI Gelişmeleri | Mayıs 2022

2

Avrupa
Enflasyonist baskılar artarken yeni siparişler son 2 yılda ilk kez daraldı.
▪ Mayıs'ta Euro ölgesi İmalat PMI 0,9 puan azalarak
54, ile son 1,5 yılın en düşük değerini aldı. Yeni
siparişler aziran 2020'den beri ilk kez azalırken
üretim artışı sınırlı kaldı. edarik sorunları ile fiyat ve
talep yönlü baskılar, firmaların güvenini sınırladı.

▪ Euro ölgesi'nde İmalat PMI hesaplanan ülkelerden
'sında Almanya ve İspanya hariç endeks imalat
sektöründe büyümenin yavaşladığına işaret etti.
ollanda, Avusturya ve İrlanda ivme kaybına rağmen
diğer ülkelerden pozitif ayrıştı.

Euro Bölgesi (*)
İmalat PMI
Mayıs:

54,6

Nisan: 55,5

İmalat PMI

▪ Son 7 ayın en düşük üretim artışını kaydeden
irleşik rallık'ta enflasyon yüksek seyrini korudu
ve talep yavaşladı. Ukrayna savaşının etkisiyle
İmalat PMI Polonya'da daralma bölgesine düşerken
Çekya'da ise son 19 ayın en düşük seviyesine indi.
İmalat PMI
Hollanda
Avusturya
İrlanda
Almanya
irleşik rallık
Fransa
İspanya
Yunanistan
Çekya
İtalya
Türkiye
Polonya

Nisan 2022
59,9
57,9
59,1
54,6
55,8
55,7
53,3
54,8
54,4
54,5
49,2
52,4

Mayıs 2022
57,8
56,6
56,4
54,8
54,6
54,6
53,8
53,8
52,3
51,9
49,2
48,5

Kaynak: S&P Global.

* Euro ölgesi PMI endeksine dahil olan ülkeler: Almanya, Avusturya, Fransa, İtalya, İrlanda, İspanya, ollanda ve Yunanistan.
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Asya-Pasifik
Bölgenin büyük bölümünde imalat sanayi aktivitesi
yavaşlarken Çin'de daralma hız kesti.
▪ Asya-Pasifik bölgesinin büyük bir kısmında imalat
sektörü büyüme bölgesinde kalmasına rağmen önceki
aya göre yavaşladı. En yüksek PMI değerinin
hesaplandığı Avustralya'da da ivme kaybı görüldü.
▪ Çin'de üretim ve yeni siparişler gerilemeye devam
etse de düşüş önceki aya kıyasla hız kesti.
▪ am madde temin sorunları ve Çin'in salgın önlemleri
nedeniyle ayvan'da iktisadi faaliyet durgunlaştı ve
üretim son 2 yılın en sert düşüşünü kaydetti.
▪ enzer bir tablo, üretimin üst üste iki ay daralma
sergilediği Güney ore için de söz konusu oldu.
▪ aponya'da tedarik zinciri sorunları ve enflasyonist
baskılar talebi zayıflattı. u durum üretim ve yeni
siparişlerin ivme kaybetmesine yol açtı.
▪ usya'nın ihracatındaki sert daralmaya rağmen üretim
ve toplam yeni siparişlerde düşüş hız kesti,
enflasyonist baskılar hafifledi.
▪ ASEAN ülkelerinde üretim ve yeni siparişler Nisan
ayına göre bir miktar yavaşladı. üyümenin önceki aya
göre güçlendiği tek ASEAN ülkesi ietnam oldu.

İmalat PMI
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Nisan 2022
58,8
51,7
54,7
54,3
53,5
49,0
51,9
52,1
51,9
48,2
51,6
51,7
50,4
46,0

Mayıs 2022
55,7
54,7
54,6
54,1
53,3
52,0
51,9
51,8
50,8
50,8
50,1
50,0
49,9
48,1

İmalat PMI

ASEAN (*)
İmalat PMI
Mayıs:

52,3

Nisan: 52,8

Kaynak: S&P Global.
* ASEAN PMI endeksine dahil olan ülkeler: Endonezya, Filipinler,
Malezya, Myanmar, Singapur, Tayland, Vietnam.
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Amerika
ABD'de talep ivme kaybetti; Kanada ve
Brezilya'da faaliyet koşulları güçlendi.

İmalat PMI
0

0

İmalat PMI
ABD
Kanada
Brezilya
Kolombiya
Meksika
Kaynak: S&P Global.

Nisan 2022
59,2
56,2
51,8
54,4
49,3

Mayıs 2022
57,0
56,8
54,2
53,9
50,6

▪ Mayıs'ta A D İmalat PMI aylık bazda 2,2 puan azalarak son 4
ayın en düşük seviyesi olan 57'ye geriledi. Üretim ve yeni
siparişlerde büyüme yavaşlarken maliyet enflasyonu hızlandı.
una rağmen istihdam güçlü seyrini korudu.
▪ İmalat PMI'ın A D'ye çok yakın 5 , gerçekleştiği anada'da
üretim artışı güçlenirken enflasyonist baskılar hafifledi.
▪ Meksika'da İmalat PMI Ekim 2019'dan bu yana ilk kez 50'yi aştı.
Güçlenen istihdam artışı ile tedarik zinciri bozulmaları bu artışta
etkili oldu. İhracatta iyileşme sinyallerine rağmen toplam
talepte zayıflık devam etti.
▪ rezilya'da üretim ve siparişler ivme kazanırken PMI son ayın
en yüksek seviyesine çıktı. edarik sorunları, Ukrayna savaşı ve
Çin'deki sıkı tedbirler nedeniyle yüksek maliyet baskısı sürdü.
▪ İmalat PMI'ın hesaplandığı diğer Güney Amerika ülkesi olan
olombiya'da ise sektör bir önceki aya göre ivme kaybetmesine
rağmen Mayıs itibarıyla son 11 aydır büyüme eğiliminde.
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Metodoloji
PMI nedir nasıl yorumlanır?

İmalat PMI nasıl hesaplanır?

PMI neden önemlidir?

▪ Satınalma Yöneticileri Endeksi PMI , S&P Global
tarafından üretilen ve ilgili
ekonominin/sektörün faaliyet koşullarının
ölçülmesinde kullanılan bir öncü göstergedir.

▪ Yeni siparişler, üretim, istihdam, tedarikçilerin
teslim süresi ve girdi stokları olmak üzere 5 alt
endeksten elde edilmektedir.

▪ 40’ı aşkın ülkede(*) ortak yöntemlerle hesaplanan
PMI, sektör ve ekonomilerin mevcut faaliyet
koşullarına ilişkin hızlı, güvenilir ve karşılaştırılabilir
bir veri seti sağlamaktadır.

▪ 50,0’nin üzerindeki değerler iyileşmeye,
50,0’nin altındaki değerler bozulmaya işaret
etmektedir.

▪ ürkiye’de 400’ün üzerinde imalatçı firmadan
toplanan anket verileri kullanılmaktadır.
▪ üm endeksler mevsim etkilerinden
arındırılmaktadır.

Endeks Yorumu
50 önceki aya göre değişim yok

1 üyüdü

60

3 Aynı oranda büyüdü

2
1

3
4

5 üyüme kaydedilen bir önceki ayın
ardından değişim göstermedi

50
10

40

Üretim
%25

İstihdam
%20

(*) İmalat sektörüne ait PMI endeksleri, S&P Global
tarafından ürkiye dahil olmak üzere toplam 31
ülkede üretilmektedir. Diğer ülkelerdeki PMI
endeksleri, imalat dışı sektörleri de kapsayan bileşik
endekslerdir. u nedenle ülkelere göre sağlıklı
karşılaştırma yapılabilmesi için, sunumun kapsamı
imalat sanayi sektörüne özgü PMI endekslerinin
üretildiği 31 ülke ve 3 bölge Dünya, Euro ölgesi,
ASEAN ile sınırlı tutulmuştur.

6 Değişim kaydedilmeyen bir önceki
ayın ardından geriledi

5

45

İmalat PMI Alt Endeks Ağırlıkları

2 Daha yüksek oranda büyüdü

4 Daha düşük oranda büyüdü

55

▪ üm dünyada, merkez bankaları gibi pek çok politika
yapıcı kurumun yanı sıra ekonomistler ve piyasa
analistleri tarafından da yakından takip edilmektedir.

7 Daha yüksek oranda geriledi
8 Aynı oranda geriledi

6

9
7

8

9 Daha düşük oranda geriledi
10 Gerileme kaydedilen bir önceki
ayın ardından değişim göstermedi

Yeni
Siparişler
%30

edarikçilerin
eslim Süresi
%15
Girdi
Stokları
%10
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u sunum, I S Markit’ten elde edilen bilgiler kullanılmak suretiyle, sadece İSO üyelerini bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.
ullanılan verilere ilişkin tüm fikri mülkiyet hakları S&P Global'e aittir.

