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PMI Slovenija
PMI meseca oktobra močno nam mejo 50 točk
točkami na 28 mesečnem vrhu.

Ključni podatki:

(september 2020 = 65,6)

Podjetja so zaznala podaljšanje dobavnih rokov in zabeležila rast nabavnih cen, katerih indeks je s 62,9 točke na najvišji ravni od januarja 2019.
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PMI oktober 2020 = 67,7

Proizvodni PMI Eurozone se je meseca oktobra ustavil
na 54,4 točke (september 53,7 točke) kar kaže na nadaljevanje oživljanja gospodarstva. Medtem se je kompozitni PMI znašel na pod mejo 50 točk in znaša 49,4
točke (september 50,4 točke)

Zgodovinski pregled

Nemški proizvodni PMI se je iz septembrske vrednosti
56,4 točke povzpel na vrednost 58,0 točke in se nahaja
na 30 mesečnem vrhu. Kompozitni PMI je ponovno
nižji kot pretekli mesec in znaša 54,5 točke, medtem ko
je septembra znašal 54,7 točke. Nižjo vrednost kompozitnega indeksa gre pripisati storitvenemu PMI, ki znaša 48,9 točke (september 50,6 točke).
Ameriški proizvodni PMI se je meseca oktobra povzpel
na 53,3 točke (september 53,2 točke) in se nahaja na
21 mesečnem vrhu.

Povzetek
Proizvodni PMI se je meseca oktobra ustavil na 67,7
točke, kar je najvišja vrednost od julija 2018. Za ponovno, še višjo rast indeksa glede na pretekli mesec, ko je
PMI znašal 65,6 točke, so ponovno poskrbeli praktično
vsi podindeksi.
Indeks novih naročil se je povzpel na 71,4 točke, čemur
je sledil tudi indeks proizvodnih aktivnosti z vrednostjo
72,5 točke. Podjetja so ponovno povečala število zaposlenih, saj je indeks novih zaposlitev prav tako z 68,6
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Japonski PMI že od začetka krize COVID-19 ostaja na
nizkih ravneh in znaša le 47 točke (september 46 točke).
Gibanje indeksa PMI kaže, da se gospodarstva ponovno
počasi krepijo in podjetja z novimi naročili polnijo svoje
proizvodnje kapacitete. Se pa še vedno povečuje razlika med proizvodnim in storitvenim PMI, ki je zaradi
Covid-19, odpuščanj ter pogojenih socialnih distanc v
zelo nezavidljivem položaju.
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Gibanje posameznih ključnih kazalcev za izračun vrednosti PMI in gibanje PMI v ostalih
velikih svetovnih ekonomijah in državah sveta
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