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 مقدمه .1

تر وضعیت یقهایی جهت تعیین دقو شاخص روزبههای نیاز به داده ،گیریگذاران به منظور تصمیممدیران و سرمایه

 گذارانس سیاستر، در دستمدت زمان الزم را برای ارائه راه حل مناسب که آگاهی از آن، دارند فعلی و روند آینده

 . ددهقرار می

درک درست از  دهد؛ بنابرایننسبت به آن واکنش نشان می بازار سرمایه از وضعیت کلی اقتصادی اثر پذیرفته و

های بررسی دهد.گذاران را در اتخاذ تصمیم مناسب یاری میسرمایهگذاران و سیاست ،هاعملکرد شرکتوضعیت و 

نگر های پیشهای مالی از شاخصبینی و جلوگیری از بحرانکشورها برای پیشدهد اغلب صورت گرفته نشان می

های شاخص و VIX،  1ها، شاخص مدیران خریدترین این شاخصترین و کاربردیکنند. از جمله مهماستفاده می

 نکهیانظر بر شود.  در این گزارش سعی بر این است به بررسی شاخص مدیران خرید پرداخته است.استرس مالی 

در  دیتول تیفعال ینیبشیپ ،ردیگیرا درنظر م یو سطح موجود دیسفارشات، تول رینظ یعوامل بیشاخص ترک نیا

 اریبس بازار سرمایه گذارانفعالین و سیاست یبرا عیارم نیلذا ا .است ریپذبه واسطه آن امکان ،یبعد یهاماه

 است. تیاهمبا

 زین یاقتصاد یهایریگمیدر تصم تواندیم معیار نیا ،یمال یهاینیبشیها و پشرکت تیوضع بررسیعالوه بر  

کالن  یهاینیبشیو هم در پ هیشاخص هم در بازار سرما نیاستفاده از ا از این رو،قابل استفاده باشد.  اریبس

اد ثبات گیری برای ایجمدت زمان الزم را جهت تصمیم ،شاخصای که این ؛ به گونهاست مورد توجه بوده یاقتصاد

 دهد.گذار قرار میسیاست نهادهای در بازار، در اختیار

در ت. مورد توجه قرار گرفته اسآن  هنحوه محاسبهمچنین این شاخص و ، اهمیت و ماهیت روگزارش پیش در 

جمال ابه کاربردهای این شاخص به  ،و در بخش سوم سابقه انتشار این شاخص در دنیابه  ،گزارش بخش دوم

 هحاسبمشیوه آوری اطالعات و جمع ینحوهبه ابعاد تشکیل دهنده این شاخص،  و پنجم چهارمبخش . پردازیممی

 گیرد.گیری کلی از گزارش را در برمینتیجه نیز آخراست. بخش  اختصاص یافتهشاخص 

 

                                                
1    Purchasing Managers’ Index (PMI) 
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 در سایر کشورها شاخص مدیران خرید سنجش. 2

در اولین روز کاری هر ماه PMI  ستفاده قرار گرفت.، در آمریکا مورد ا1948در سال  برای نخستین بار این شاخص

شود. در ( منتشر میISM) 2به وقت تهران(، توسط موسسه مدیریت عرضه 30:18صبح نیویورک )10در ساعت 

در سرتاسر آمریکا مورد بررسی  صنعت مختلف 20شرکت در  400 ازشاخص منتشر شده توسط این موسسه، بیش 

 .گیرندقرار می

 گیرند.مدیر در مورد عملکرد فعلی شرکت خود نسبت به عملکرد دوره قبل، مورد سوال قرار می هر ماه صدها

عدد بیان شده در شاخص مرتبط  دهد.، تنزل را نسبت به ماه قبل نشان می50، رشد و کمتر از 50شاخص بیش از 

 04را برای بیش از  PMIاخص ، به منظور بررسی وضعیت جهانی، ش3گروه مارکیت عالوه بر این ماه قبلی است. با

 PMIشود. شاخص منتشر می غیرتولیدیشاخص مدیران خرید برای دو بخش تولیدی و  کند.کشور منتشر می

ها نیز است؛ زیرا عملکرد بخش تولیدی جامعه در سایر بخش تولیدیغیر PMIتر از شاخص تولیدی بسیار مهم

را شروع سنجش این شاخص  و سال در استفاده از شاخص کشورهای پیشگام جدول زیر بسیار تاثیرگذار است.

 :دهدنشان می
 

 PMIکشورهای پیشگام در محاسبه شاخص  -1جدول 

 نام کشور ردیف
سال به کارگیری 

 شاخص
 نام کشور ردیف

سال به کارگیری 

 شاخص

 1999 سنگاپور 10 1948 آمریکا 1

 1999 روسیه 11 1991 انگلستان 2

 2001 یونان 12 1993 کانادا 3

 2001 هنگ کنگ 13 1995 سوئیس 4

 2001 هلند 14 1996 آلمان 5

 2002 ژاپن 15 1997 ایتالیا 6

 2002 اسپانیا 16 1997 فرانسه 7

 2002 جمهوری چک 17 1998 ایرلند 8

 2002 چین 18 1998 اتریش 9

 

                                                
2    Institute for Supply Management 
3    Markit Group 
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ران خرید مربوط به کشورها توان به شاخص مدیهای مختلف، میبا مراجعه به وب سایتعالوه بر کشورهای فوق 

 4و نواحی مختلف دسترسی یافت.

 :دهدپردازند را نشان میر کشورها و مناطقی که به محاسبه شاخص مدیران خرید میجدول زی

 PMIلیست کشورها و مناطق منتشرکننده شاخص  -2جدول 

فیرد کشور/ ناحیه ردیف هیکشور/ ناح  فیرد  هیکشور/ ناح   

 سنگاپور 33 ایتالیا 17 استرالیا 1

 آفریقای جنوبی 34 ژاپن 18 برزیل 2

 جنوبیکره  35 کنیا 19 کانادا 3

 اسپانیا 36 لبنان 20 چین 4

 سریالنکا 37 مالزی 21 دانمارک 5

 سودان 38 مکزیک 22 مصر 6

 سوئیس 39 میانمار 23 اروپا 7

 تایوان 40 نیوزلند 24 فرانسه 8

 تایلند 41 نیجریه 25 آلمان 9

 ترکیه 42 نروژ 26 نانیو 10

 امارات عربی 43 فیلیپین 27 هنگ کنگ 11

 انگلیس 44 لهستان 28 هند 12

 آمریکا 45 پرتوریکو 29 اندونزی 13

 ویتنام 46 روسیه 30 ایرلند 14

 اتریش 47 عربستان سعودی 31 اسرائیل 15

 مجارستان 48 جمهوری چک 32 هلند 16

 جهانی PMIشاخص 
 

پردازند. در سیاری از کشورها به منظور پایش شرایط بازار به انتشار شاخص مدیران خرید می، ب2مطابق جدول 

پیش بینی  شود. لذا محاسبه این شاخص به منظور پایش شرایط بازار،کشور ما شاخصی به این منظور منتشر نمی

 .رسدضروری به نظر میبحران و واکنش به آن، 

 

                                                
 www.tradingeconomics.comبرای نمونه :   4

http://www.traidingeconomics.com/
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 شاخص کاربردهای. 3

است.  های کشورهای مختلف مورد بررسی قرار گرفتههمبستگی این شاخص با شاخص بورس ،ریدر مطالعات بسیا

بوده  PMIهای بورس سهام کشورها با توجه به مقادیر اعالمی بینی شاخصبررسی امکان پیش ،هدف این مطالعات

ده است. هر کشور بو PMI های سهام با شاخصوجود همبستگی باال میان شاخص ،است. نتایج بسیاری از مطالعات

طور که . هماناندپرداخته S&P 500و  PMIبه بررسی ارتباط میان شاخص  متعددیمطالعات  ،به عنوان مثال

  ؛ همبستگی باالیی میان این دو شاخص وجود داشته است.شودمالحظه میا

 

 S&P500آمریکا و ایاالت متحده  PMIشاخص  -1نمودار 

 

 

ترین مهم های مختلف با اهداف مختلف، حایز اهمیت است که در ذیل به برخی ازبرای گروهانتشار این شاخص 

 شود. ها اشاره میآن
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 تثبیت بازار سرمایه با هدفگذاران و نهادهای ناظر سیاست 

 

 گذاران حوزه بازار سرمایه جهت ایجاد ثبات در قیمتسیاست

کلی  بینی از شرایطنیازمند پیش ،ایهای سرمایهدارایی

نوعی  PMIکه شاخص  جا آن های بورسی هستند. ازشرکت

دهد تا به فعالین این بخش یاری می ،نگر استشاخص پیش

بینی شرایط بحرانی و جلوگیری از آن آمادگی در مورد پیش

ی الزم را داشته باشند. قیمت سهام تابعی از شرایط اقتصاد

مورد در شرکت بوده و این شاخص اخطارهای الزم را در این 

داده و انتشار این شاخص کمک گذاران قرار اختیار سیاست

 شایانی به فعالین در زمینه ایجاد ثبات در بازار سرمایه

 نماید.می
 
 

 

 گذاران پولی و مالیسیاست 

 یهاداده، 5بنا بر گزارش کمپانی آی اچ اس مارکیت

اطالعات را در مورد  نیبه روزترید خر رانیشاخص مد

 ییباال یکه همبستگ کند؛یمنتقل م یصاداقت طیشرا

 دارد. یو بانک یپول یهایگذاراستیو س هامیبا تصم

 
 

 

                                                
5     IHS Markit 
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 ییدارا تیریمد یهاشرکت 

 راتییسود و تغ هیحاش د،یو تول ییرشد، کارا یبا بررس

ا و هدر مدل تواندیم ،PMIهر بخش، شاخص  متیق

عملکرد  لیو تحل هیسرما صیتخصهای استراتژی

 .ردیمورد استفاده قرار گ یپرتفو

 
 

 گذاران خارجیسرمایه 

 یمربوط به نرخ بهره، رشد اقتصاد شرویپ یهاگنالیبا س

 ،ماهانه یعرضه و تقاضا یالگوها دو روند تورم، با وجو

 یخارج یهاو بورس یاساس یگران کاالهامعامله

لذا در  .دهند صیرا بهتر تشخ دیجد یهافرصت توانندیم

کشور مقادیر مناسب را گزارش کند؛  PMIکه صورتی

گذاران خارجی، سیگنال تواند برای جذب سرمایهمی

  مناسبی باشد.
 

 

 یشرکت یکسب و کارها زانیربرنامه 

د درمور شتریاز فهم ب ،یو استراتژ یمال زانیبرنامه ر

 ریکشور و منطقه، صنعت، رقبا و سا یاقتصاد طیشرا

 نیشاخص به ا نی. ابرندیسود م ،یدیاطالعات کل

نامبرده کمک  یهانهیبهتر زم ینیب شیاقشار در پ

  .دینمایم
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 عرضه رهیزنج رانیمد 

فروش،  ینیبشیجهت پ یضرور یشاخص ابزار نیا

 شیو پا متیکاال و محصوالت و ق یروند موجود

 عملکرد عرضه کنندگان است.

 
  

 ابعاد و سواالت شاخص مدیران خرید. 4

دهد. نشان میبه صورت ماهانه، ها و کشورها را که عملکرد مالی و اقتصادی شرکت است شاخصی PMIشاخص 

 .باشدها برای پیش بینی وضعیت مالی و اقتصادی، شاخص مدیران خرید مییکی از مهمترین شاخص

PMI :نوعی شاخص ترکیبی است که شامل موارد زیر است 

  سفارشات خرید(New Order) 

  سطوح موجودی(Inventories) 

  سطوح تولید(Production Levels) 

 ها تهیه و توزیع کننده(Supplier Deliveries ) 

  سطح اشتغال(Employment Levels) 

 PMIهای مورد استفاده در محاسبه شاخص -1کل ش

 

شاخص 
مدیران خرید

سطوح 
موجودی

سفارشات 
خرید

سطح 
اشتغال

تهیه و 
توزیع 
کنندگان

سطوح 
تولید
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 پرسشنامه اصلی برای محاسبه شاخص 1-4

 6منتشر گردید:  PMIبا عنوان گسترش شاخص  پژوهشی فرم نظرسنجی زیر در

 جی شاخص مدیران خریدفرم نظرسن -3جدول  

گان/سایرکنندتوزیع  تولیدکنندگان موضوع های احتمالیپاسخ   

 )سطوح تولید( 
تولیدات کل ماه نسبت به ماه 

 گذشته چگونه بوده است؟

سطح فروش نسبت به ماه گذشته 

 چگونه بوده است؟
 کمتر/ مساوی/ بیشتر

)سفارشات  

 خرید(

ارزش کل سفارشات از مشتریان 

گذشته چگونه است؟ نسبت به ماه  
 کمتر/ مساوی/ بیشتر 

)سطوح 

 موجودی(

سطح موجودی مواد خام نسبت به 

 ماه گذشته چگونه است؟

سطح میزان موجودی محصوالت 

 نسبت به ماه گذشته چگونه است؟
بیشتر مساوی/ کمتر/  

)تهیه و توزیع  

 کنندگان(

زمان تحویل تامین کنندگان شما 

 نسبت به ماه قبل چه تغییراتی

 داشته است؟

زمان تحویل تامین کنندگان شما 

نسبت به ماه قبل چه تغییراتی 

 داشته است؟

 کمتر/ مساوی/ بیشتر

 )سطح اشتغال(
سطح استخدام شرکت شما نسبت 

 به ماه گذشته چگونه است؟

سطح استخدام شرکت شما نسبت 

 به ماه گذشته چگونه است؟
 بیشترکمتر/ مساوی/ 

 تقیمدر صورت انتشار شاخص 

 قیمت

قیمت هر واحد از کاال و خدماتی 

اید نسبت به ماه که خریداری کرده

 گذشته چه تغییری داشته است؟

قیمت هر واحد از کاال و خدماتی 

اید نسبت به ماه که خریداری کرده

 گذشته چه تغییری داشته است؟

 کمتر/ مساوی/ بیشتر

 

                                                
6  Eathington, L., & Swenson, D. (2011, November). Development of a Purchasing Managers’ Index for Biobased 

products. CIRAS Pilot Project Report 
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 شاخص سنجششیوه . 5

 شاخصو اوزان هر زیربخش در محاسبه شیوه  1-5

 در این شاخص طبق جدول زیر بخشوزن هر، 7های آماری ناشر شاخص مدیران خریدبا توجه به گزارش شرکت

 آید:به دست می
 PMIوزن هر بخش در محاسبه شاخص  -4جدول 

 شاخص وزن

 سفارشات خرید 30%

 سطوح موجودی 10%

 سطوح تولید 25%

 هاتهیه و توزیع کننده 15%

 سطح اشتغال 20%

 شود:ها بوده و به شکل زیر محاسبه می، نوعی میانگین وزنی از دادهPMIشاخص 

 

j= 5،...،2،1  Ij=(1*P1j)+(0.5*P2j)+(0*P3j) 

 

 باشد.می معرفی شده؛زیر شاخص  5در عبارت فوق نمایانگر هر  jاندیس 

 
: P1j  هایی که رشد زیر شاخص درصد پاسخj شود.()با توجه به فرم نظرسنجی محاسبه می دهند.را نشان می 
: P2j  هایی که عدم تغییر زیر شاخص درصد پاسخj  حاسبه م)با توجه به فرم نظرسنجی  ند.دهنشان میرا

 شود.(می
: P3j  هایی که کاهش در زیر شاخص درصد پاسخj شود.()با توجه به فرم نظرسنجی محاسبه می دهند.را نشان می 

 داریم: شود.های جدول قبل ضرب میزیر شاخص محاسبه شده و در وزن 5برای هر  Iمقدار 

 

PMI = ( %30 * I1)+( %10 * I2)+)25%* I3(+)15%* I4(+)20%* I5( 

                                                
7  “ISM report of business” 
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 گیرد. هم وزن انجام می PMIاین محاسبات به منظور ایجاد شاخص  

به  tوزن شرکت  در نظر گرفته شود. P3و  P2و  P1درصورت محاسبه شاخص موزون باید وزن ارزش بازار در مقادیر 

 شود:صورت زیر محاسبه می

wt= 
𝑡 مجموع ارزش بازار شرکت

مجموع ارزش بازار همه شرکتهای منتخب
 

 

 ها داریم:های انتخابی زیرمجموعه هلدینگدر خصوص شرکت

w𝑠،𝑚= 
𝑠 مجموع ارزش بازار شرکت

مجموع ارزش بازار همه شرکتهای منتخب
∗ 𝑚 درصد از پرتفوی هلدینگ 

 

 تعدیالت فصلی 2-5

برمبنای تعدیالت فصلی  PMIشاخص  این است که ،خص مدیران خریدکارگیری شایکی از نکات مهم در به

شود. این برنامه توسط نهادهای دولتی ، استفاده می  ARIMA-12-X8برای این منظور از برنامه  شود.محاسبه می

 بودن نتایج اینگیرد. جهت رضایت بخشمورد استفاده قرار مینظیر آمریکا بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا 

ها در دسترس نباشند؛ از روش که این دادهسال باید در دسترس باشد. در صورتی 5های مربوط به برنامه، داده

 شود. معرفی شد، استفاده می 9مارکیت  گروه جایگزین که توسط

ومین روش ایجاد دبه عنوان  ،هاروش مارکیت در ابتدا به منظور راهنمایی تحلیلگر به منظور دستیابی به روند داده

ایی جهت اما فراتر از این هدف رفت و به عنوان راهنم ؛های این شاخص معرفی گردیدتعدیالت فصلی در داده

های عضو برای این روش از دالیلی که شرکت گیرد.نیز مورد استفاده قرار می X12مقایسه و استفاده از برنامه 

که افزایش یا کاهش کند. روش مارکیت به تشخیص ایناستفاده می ،اندتغییرات متغیرها در نظرسنجی عنوان کرده

 کند. میبه علت تغییرات شرایط اقتصادی ایجاد شده یا اثرات تغییرات فصلی است؛ کمک  ،در یک متغیر
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 گیرینتیجه. 6

ت بررسی شرایط بینی بازار سرمایه است. جهگذاران همواره مد نظر دارند؛ پیشترین عواملی که سرمایهکی از مهمی

نگر های پیششاخص ها،ترین آنکه مرسوم گیرندهای گوناگونی مورد استفاده قرار میبازارهای مالی، شاخص

یاری از بینی شرایط اقتصادی پرداختیم. بسخص مدیران خرید جهت پیشدر این گزارش به بررسی شا. باشندمی

آوری جمعنگر، های پیشتوجه به ضرورت انتشار شاخص با .پردازندکشورها به انتشار ماهانه این شاخص می

را  گذارانیهسرما داده وزیادی افزایش  تواند شفافیت بازار را تا حداطالعات و محاسبه شاخص مدیران خرید می

 گیری مناسب یاری دهد.در تصمیم


