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گزارش طرح شاخص مدیران خرید )PMI( صنعت - شهریور 1398

50/43 شامخ شهریور 1398 
چکیده:

	.عدد شامخ کل )50/43(،  نشان دهنده رونق در بخش صنعت در شهریور ماه نسبت به ماه گذشته )45/79( است

	.شاخص  سرعت انجام و تحویل سفارش )59/30( در شهریور، بیشترین میزان شاخص در بین 5 مولفه اصلی شامخ بوده است

	.شاخص میزان استخدام و بکارگیری نیروی انسانی )54/31(  همچنان  به روند افزایشی خود در چهار ماه گذشته  ادامه داده است

	.شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان )45/08( کمترین مقدار شاخص در بین  5 مولفه اصلی شامخ در این ماه بوده است

	 شاخص انتظارات تولید در ماه آینده نیز با رقم 65/23، ادامه  خوش بینی فعاالن اقتصادی برای بهبود وضعیت بخش صنعت در مهر ماه را
پیش بینی می کند.

	 به نظر می رسد کماکان وضعیت تولید با رونق جدی مواجه نشده، علیرغم کاهش قابل توجه در قیمت محصوالت، همچنان میزان فروش و
صادرات کاالهای صنعتی با کاهش روبروست و به نظر می رسد  افزایش تقاضای داخلی و کاهش مشکالت مربوط به صادرات کاالها می تواند 

راهگشای بخش تولید صنعتی باشد.

دوره دوازدهم 
شهریور ماه 1398

معاونت اقتصادی

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

باسمه تعالیباسمه تعالی

t

روند شاخص کل
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98ماهه  3مقايسه شاخص ها در 

تير  مرداد شهريور

شهریور 98مرداد 98تیر 98 شاخص

50/0745/7950/43شامخ  کل صنعت

48/6743/3850/03مقدار تولید محصوالت

45/0339/6045/08میزان سفارشات جدید مشتریان

59/3955/7959/30سرعت انجام وتحویل سفارش

45/8043/6246/42موجودی مواد اولیه خریداری شده

54/5351/6954/31میزان استخدام و بکارگیری نیروی انسانی

60/4652/5552/32قیمت خرید مواد اولیه

54/3656/9258/03موجودی محصول نهایی در انبار
46/4144/6545/99میزان صادرات کاال

50/0738/3540/95قیمت محصوالت تولیدشده

54/9648/5751/01مصرف حامل های انرژی

43/4537/8546/14میزان فروش محصوالت

58/0662/1665/23انتظارات تولید در ماه آینده

           جدول1: شامخ صنعت- شاخص مدیران خرید )PMI( شهریور ماه 1398

مقایسه شاخص ها در سه ماهه گذشته



مرداد 331398

تحلیل اقتصادی شامخ - شهریور 1398 

شاخص کل

شاخص PMI  مورد محاسبه در کشورهای مختلف دنیا، بر اساس داده های پانلی از حدود 400 شرکت در بخش های تولید صنعتی، خدمات، ساخت 
و ساز و یا تمام فعالیت های بخش خصوصی تهیه می شود. سواالت پرسشنامه شاخص PMI به نحوی طراحی شده است که اطالعاتی در خصوص 
تولیدات صنعتی )میزان تولید، سفارشات جدید داخلی و خارجی، نیروی کار استخدامی و ...(، خدمات )کسب و کارهای جدید، کسب و کارهای صادراتی 
جدید، هزینه ها و ...(، عمده فروشی )میزان تولید، سفارشات جدید داخلی و خارجی، قیمت فروش و ...( و ساخت و ساز )کل فعالیت ها، ساخت و ساز 
مسکونی و تجاری، سفارشات جدید و ...( ارائه می دهد. لذا شرکت های مدیریت دارایی از طریق دنبال کردن شاخص های ملی و بخشی در زمینه های 
رشد،    بهره وری، روندهای قیمت و حاشیه سود می توانند از اطالعات این شاخص در استراتژی ها و مدل های تخصیص دارایی و همچنین در تحلیل 
عملکرد پورتفوی خود استفاده نمایند. شامخ کل، نشان دهنده تغییرات شرایط کالن است و اطالعات جزئی تر مربوط به بخش های مختلف اقتصاد 

می تواند برای صندوق های خرید و فروش سهام و اوراق با بازدهی ثابت نیز راهنمای خوبی در تحلیل و پیش بینی باشد.

در حال حاضر شاخص شامخ در ایران، توسط اتاق ایران و فقط در بخش تولیدات صنعتی تهیه می شود. این شاخص که از مهر ماه سال 1397 تا کنون، 
همه ماهه مورد محاسبه قرار گرفته است، از سایه رکود بر بخش صنعت کشور حکایت دارد و وضعیت را )بجز در ماه های اسفند و اردیبهشت( همواره 
بدتر از ماه قبل و یا با تغییر جزئی نسبت به ماه قبل گزارش کرده است. وضعیت در متغیرهای مقدار تولید، میزان سفارشات جدید و میزان فروش نیز 
تقریبا به همین ترتیب بوده است. میزان صادرات و موجودی مواد اولیه طی این ماه ها مدام رو به کاهش بوده است اما در مورد بکارگیری نیروی انسانی 
وضعیت تفاوت داشته به نحوی که تا قبل از اردیبهشت ماه، هرماه با کاهش اشتغال صنعتی مواجه بوده ایم که پس از آن میزان اشتغال در این بخش 
تقریبا ثابت مانده است. قیمت مواد اولیه روند صعودی نشان می دهد که در دو ماه اخیر به طورنسبی ثابت مانده است. قیمت محصوالت تولید شده نیز 
همواره صعودی بوده است که در دو ماه اخیر نسبت به ماه قبل کاهش نشان می دهد. نوسان زیرشاخص موجودی انبار حول عدد 50 نیز حکایت از حفظ 
موجودی انبار توسط فعاالن اقتصادی دارد. نکته جالب توجه آن است که علی رغم شرایط مذکور، فعاالن اقتصادی از دی ماه سال 1397 تاکنون )بجز 
در اسفندماه(، همواره انتظار افزایش تولید برای ماه آتی را داشته اند که می توان این خوش بینی را به اعتماد فعاالن اقتصادی نسبت به قول مسئولین 

در رفع مشکالت داخلی و تحرکات دیپلماتیک دولت برای کاهش و یا حذف تحریم های خارجی نسبت داد. 

الستیک و پالستیک

شامخ کلی به دست آمده برای صنایع الستیک و پالستیک در شهریورماه معادل 47/5 است. به عبارت دیگر در شهریور ماه نسبت به ماه گذشته وضعیت 
عمومی این صنعت اندکی بدتر شده است. در این ماه این صنعت در میزان فروش محصوالت کاهش چشمگیری را تجربه کرده است )36/7(. این میزان 
کمترین عدد در میان سایر صنایع می باشد درحالی که قیمت مواد اولیه کاهش اندکی داشته )46/7( و ازطرف دیگر موجودی انبار محصول افزایش 
یافته است )53/3(. همچنین بنابر اعالم فعاالن اقتصادی صنعت الستیک و پالستیک میزان سفارشات جدید درشهریور ماه نسبت به ماه گذشته کاهش 
شدیدی را نشان می دهد )36/7( و میزان تولید نیز کاهش یافته است) 43/3(. علیرغم تمام این موارد صادرات محصول افزایش اندکی نشان می دهد 
)56/7(. مصرف حامل های انرژی نسبت به ماه گذشته افزایش اندکی نشان می دهد )53/3( . با توجه به اینکه عدد موجودی انبار محصول این صنعت، 
نشان از یک افزایش جزئی نسبت به ماه قبل دارد )53/3( و با توجه به ماهیت محصوالت تولیدی این صنایع و همچنین گرمای تابستان در شهریور ماه 

به طور احتمالی می توان افزایش در مصرف حامل های انرژی را به این دو مورد نسبت داد.

 نکته حائز اهمیت در شامخ شهریور ماه صنعت الستیک و پالستیک این است که فعاالن اقتصادی این صنعت همچون مردادماه، در شهریورماه نیز انتظار 
بهبود وضعیت تولید در ماه آتی را داشته اند )60( اما عماًل انتظار بهبود در مرداد ماه در شهریور ماه محقق نشده است. نکته حائز اهمیت دیگر کاهش 
در قیمت محصوالت تولید شده در صنعت الستیک و پالستیک نسبت به ماه گذشته است)40(. باید به این نکته توجه داشت که به جز صنایع کانی های 
غیر فلزی که تغییری نداشته است )50( در تمام صنایع در شهریور ماه شاهد کاهش قیمت محصوالت تولیدی هستیم. در خصوص صنایع الستیک 
و پالستیک با توجه به کاهش بهای محصوالت صنعت شیمیایی که ماده اولیه این صنعت محسوب می شود و همچنین کاهش قیمت جهانی نفت در 

شهریور ماه تا قبل از حمله به تاسیسات نفتی آرامکو، می توان کاهش بهای محصوالت نهایی این صنایع را منطقی دانست. 

فرآورده های نفت و گاز

شامخ کل برای این صنعت در شهریور ماه عدد 47/9 بدست آمده که حاکی از تضعیف جزئی وضعیت عمومی این صنعت در شهریور نسبت به مرداد 
است. با وجود کاهش سفارشات جدید )40/4( و کاهش اندک قیمت مواد اولیه )44/2(، میزان تولید کاهش اندکی را نشان می دهد )48/1(. از طرف 
دیگر، میزان فروش به شدت کاهش یافته است )38/5(. در نتیجه موجودی انبار محصول شدیداً افزایش داشته است )65/5(. این شواهد رکود در بازار 
محصوالت این صنعت را نشان می دهند. همچنین صادرات محصوالت و فرآورده های نفت و گاز نیز کاهش قابل مالحظه ای داشته است )40/4(. این 
عدد در مقایسه با افت شدید صادرات در ماه قبل اندکی کمتر است اما باز هم نشان از کاهش در میزان صادرات محصوالت این صنعت درشهریورماه 
نسبت به مرداد ماه دارد که می تواند از دیگر دالیل کاهش تولید در شهریور ماه باشد. تشدید تحریم های امریکا علیه ایران )تحریم بانک مرکزی( و 
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خصوصاً تحریم صنعت نفت و گاز از یک سو و رکود در بازارهای منطقه ای از قبیل عراق و افغانستان از سوی دیگر می تواند مهمترین عوامل اثرگذار بر 
کاهش شدید صادرات محصوالت این صنایع باشد. 

در خصوص این صنعت باید به چند واقعیت توجه داشت، بر اساس نتایج طرح شامخ، از آذر ماه سال گذشته هر ماه وضعیت تولید صنایع نفت و گاز 
نسبت به ماه قبل بدتر شده است. همچنین میزان سفارشات جدید هر ماه نسبت به ماه قبل تنزل داشته و میزان سفارشات جدید هر ماه نسبت به ماه 
قبل تضعیف شده است. این روند برای موجودی مواد اولیه نیز به همین منوال بوده است. شامخ کلی این صنعت هم حاکی از بدتر شدن وضعیت عمومی 

صنعت در هر ماه نسبت به ماه قبل بوده است. شاید بتوان این امر را به گسترش دامنه تحریم های صنعت نفت و گاز کشور مرتبط دانست.

عدد به دست آمده برای زیر شاخص انتظارات 59/6 است. این بدان معناست که فعاالن این صنعت نسبت به ماه آینده خوش بین بوده و انتظار بهتر 
شدن وضعیت این صنعت را دارند.  اما باید توجه داشت که عدد مربوط به انتظارات فعاالن این صنعت نسبت به ماه آینده در فروردین، اردیبهشت، 
خرداد و مرداد نیز باالتر از 50 بوده  یعنی انتظار فعاالن این صنعت نسبت به بهبود وضعیت در ماه آینده از ابتدای سال جاری وجود داشته اما در عمل 
در سال 1398 هر ماه با کاهش تولید و کاهش سفارشات جدید مواجه شده اند که میتواند ناشی از فضای کسب وکار مبهم و تشدید تاثیر تحریم ها 
در این صنعت باشد. این امر پیش بینی فعاالن این صنعت در کوتاه مدت را مختل نموده است. استمرار خوش بینی فعاالن این صنعت نسبت به آینده 
حاکی از شرایط نابسامان تولید این صنایع دارد. به نظر می رسد امیدواری مستمر نسبت به بهبود شرایط بر خالف آنچه که همواره در عمل محقق شده 

است حاکی از فعالیت این بنگاه ها با سود نزدیک به صفر و باالتر از نقطه تعطیلی بنگاه باشد.

باید به این نکته توجه داشت که به جز هفته آخر شهریور ماه روند قیمت نفت نزولی بود. در پی حمله به تأسیسات نفتی آرامکو  و اختالل در عرضه 5 
درصد از تولید نفت خام در بازار جهانی، روند کاهشی قیمت نفت معکوس و به افزایش 20 درصدی در قیمت جهانی نفت تبدیل شد. لذا انتظار می رود 

این افزایش قیمت به افزایش بهای قیمت خوراک پاالیشگاه ها در ماه آینده منتج شود. 

نساجی

پایین ترین عدد شامخ صنعت در شهریور ماه متعلق به صنعت نساجی با عدد شامخ 40/91 بوده است. فعاالن اقتصادی در شهریور ماه وضعیت کلی 
صنعت نساجی را نامساعد توصیف کرده اند. شاهد این مدعا کاهش میزان تولید )با عدد شامخ 36/36(، کاهش میزان سفارشات جدید ) با عدد شامخ 
31/82( و کاهش میزان موجودی مواد اولیه )با عدد شامخ 31/82( است. کاهش چشم گیر میزان فروش )با عدد شامخ 13/64( علی رغم کاهش قیمت 
محصوالت )با عدد شامخ 31/82( نشان دهنده عمق رکود حاکم بر این صنعت در شهریورماه است. افزایش موجودی محصول در انبار )با عدد شامخ 
72/73( نیز مؤید عدم وجود تقاضا برای محصوالت نساجی در این ماه بوده است. بحث کاهش فروش در ماه های اخیر، همواره یکی از چالش های 

پیش روی فعاالن این صنعت بوده که نیاز به توجه جدی به این صنعت را مطرح می سازد. 

یکی از مشکالت موجود به زعم فعاالن این صنعت، بحث واردات بی رویه مواد اولیه است که علی رغم امکان تولید آن  در داخل، واردات بی رویه سبب شده 
تا تولیدکنندگان در رقابت قیمتی شکست بخورند و لذا بازار مواد اولیه صنعت نساجی روزهای پرتنشی را سپری می کند. با این حال افزایش انتظارات 
تولید در ماه آینده )با عدد شاخص 72/73( نشان دهنده امیدواری فعاالن صنعت به افزایش تولید و فروش در ماه آینده است که بخشی از آن ممکن 

است به دلیل آغاز فصل پاییز و انتظار افزایش تقاضا برای برخی از منسوجات خاص صنعتی و غیرصنعتی باشد. 

در مجموع باید گفت اگرچه حال صنعت نساجی در این روزها خوب نیست، اما در صورت توجه دولت به این صنعت و تالش برای احیای ظرفیت های 
بالاستفاده، پتانسیل رشد بسیار باالیی در انتظار این صنعت خواهد بود. مهمترین مسئله سر و سامان دادن به بازار مواد اولیه مورد نیاز صنعت و جلوگیری 
از واردات بی رویه است، سپس بحث نوسازی ماشین آالت و تکنولوژی تولید که در صورت انجام، می تواند ایران را به صادرکننده ای جدی در این صنعت 
تبدیل نماید. همچنین با توجه به سهم 60 درصدی فرش ماشینی از صادرات و ارزآوری صنعت نساجی و مشکالتی که در ماه های اخیر به واسطه 
اعمال مجدد تحریم ها بر اقتصاد تحمیل و موجبات کاهش صادرات این محصول را فراهم آورده است، راهکارهایی از جمله تعریف جوایز و مشوق های 
صادراتی به کشورهای همسایه که ذائقه نساجی آن ها به ایران شبیه تر است و نیز چاره اندیشی برای تامین نقدینگی مورد نیاز کارگاه ها، از مواردی است 
که می تواند در جهت افزایش کیفیت و کاهش قیمت تمام شده به تولیدکنندگان داخلی کمک کرده و آنان را برای حضور قوی تر و موثرتر در بازارهای 

رقابت جهانی آماده سازد. 

ماشین سازی و لوازم خانگی

صنعت ماشین سازی و لوازم خانگی شامل ساخت محصوالت رایانه ای، الکترونیکی و نوری، تولید تجهیزات برقی و تولید ماشین آالت و تجهیزات 
طبقه بندی نشده است که بر مبنای گزارش شامخ شهریورماه در شرایط کلی مناسب به سر نمی برد. تغییرات برخی از مؤلفه های این صنعت در شهریورماه 
نیز مؤید این امر است. در شهریورماه مؤلفه میزان سفارشات جدید به شدت کاهش یافته است. ضمن آنکه موجودی محصول )انبار( نیز به نسبت مردادماه 
افزایش قابل توجهی یافته است. میزان فروش محصوالت و همچنین مقدار تولید محصوالت نیز به نسبت ماه قبل اندکی کاهش یافته است. عالوه بر موارد 
ذکرشده، شواهد حاکی از وجود قاچاق در این صنعت دارد که شرایط را برای فعالیت فعاالن این حوزه دشوار کرده است. تمامی این موارد در صورت 

تداول طی ماه های آتی می تواند ادامه فعالیت بخش خصوصی در این صنعت را با مشکالت جدی روبرو کند.

مؤلفه مقدار تولید این صنعت از ابتدای سال )به غیر از فروردین ماه که به دلیل تعطیالت نوروزی تولید کاهش داشته است( تا مردادماه همواره در شرایط 
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بهبود هرچند اندک به نسبت ماه قبل عنوان شده بود و کاهش رقم شامخ مربوط به این مؤلفه به زیر 50  برای اولین بار رخ داده است. با این وجود 
مؤلفه انتظارات تولید در ماه آینده حاکی از آن است که فعاالن این حوزه کاهش مقدار تولید خود در شهریورماه را مقطعی و ناپایدار به حساب آورده اند. 
شاید به همین علت است که موجودی مواد اولیه نیز به نسبت ماه قبل اندکی بهبود یافته است. در مردادماه موجودی مواد اولیه به شدت کاهشی عنوان 
شده بود. به نظر می رسد کاهش هرچند اندک مؤلفه قیمت خرید مواد اولیه نیز در بهبود موجودی مواد اولیه مؤثر بوده است. قیمت خرید مواد اولیه در 

شهریورماه برای اولین بار پس از گذشت 9 ماه از آذرماه سال 97 تاکنون به نسبت ماه قبل کاهشی گزارش شده است. 

صنایع کانی غیر فلزی

بر اساس دسته بندی کدهای ISIC مهمترین محصوالت صنایع کانی های غیر فلزی عمدتاً در بخش راه و ساختمان مورد استفاده قرار می گیرند. 
بنابراین تغییرات در بخش ساخت و ساز منجر به کاهش یا افزایش تقاضای محصوالت گروه کانی های غیرفلزی و به تبع آن کاهش یا افزایش تولید، 
موجودی انبار و فروش محصوالت این صنایع می  شود. شامخ کل این گروه در شهریور ماه 46/1 بدست آمده که از بدتر شدن جزئی وضعیت کلی این 
صنعت در شهریور ماه نسبت به ماه گذشته حکایت دارد. بیشترین عدد شامخ مربوط به قیمت محصوالت تولید شده در بین صنایع مختلف مربوط به 
گروه کانی های غیرفلزی می باشد هرچندکه این عدد تغییری را نشان نمی دهد )50( . به عبارت دیگر در حالی که قیمت محصوالت تولیدی سایر گروه ها 
کاهش یافته قیمت محصوالت این گروه تغییری نیافته است. به دلیل رکود شدید در بخش ساخت و ساز، عدد شامخ مربوط به میزان سفارشات جدید 
افت قابل توجهی را در شهریور ماه نشان می دهد )35(. همچنین میزان فروش محصوالت نیزکاهش یافته است )47/5(. در شهریور ماه سال 1398، تعداد 
معامالت آپارتمان هاي مسکوني شهر تهران به 2/8 هزار واحد مسکوني رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 15/3 و 73 درصد 
کاهش نشان مي دهد. با توجه به کاهش سفارشات جدید سرعت تحویل سفارشات نسبت به ماه گذشته افزایش یافته که منطقی به نظر میرسد )57/5(.

 شامخ قیمت خرید مواد اولیه شهریور ماه در گروه کانی های غیر فلزی بیشترین رقم در بین تمام گروه ها بدست آمده است )72/5(. این در حالی است که 
قیمت مواد اولیه عمده گروه های صنعتی در شهریور ماه کاهش نشان داده است )تمام گروه ها به جز کانی های غیرفلزی، وسایل نقلیه و قطعات وابسته و 
صنایع غذایی(.  زیر شاخص موجودی مواد اولیه 45 بدست آمده که نشان دهنده کاهش خفیف موجودی مواد اولیه نسبت به ماه قبل است. این کاهش توأم 
با افزایش شدید قیمت خرید مواد اولیه، کاهش شدید در میزان سفارشات جدید، تولید و فروش محصول حکایت از رکود عمیق این صنعت دارد. البته بر 
اساس اعداد بدست آمده در شامخ صنایع کانی های غیر فلزی فعاالن اقتصادی این صنعت همواره انتظار بهبود تولید در ماه پیش رو را داشته اند اما در عمل 
محقق نشده است. شاید بتوان این امر را به تعمیق رکود شدیدتر از تصورات فعاالن این گروه نسبت داد. این تضاد بین آنچه فعاالن اقتصادی انتظار داشته و 
انچه محقق شده است موضوع مهمی است که می تواند ناشی از تحوالت مبهم حاکم بر این صنعت در بازار مواد اولیه و همچنین تقاضای محصوالت باشد.

صنایع فلزی

در گزارش شهریورماه صنایع فلزی، تغییر قابل توجهی در شرایط کلی صنعت مشاهده نمی شود. مقدار تولید محصوالت به نسبت ماه قبل تغییری نکرده 
است. البته موجودی محصول در انبار تا حدودی افزایش یافته است که دلیل این امر می تواند بدتر شدن هرچند اندک میزان سفارشات جدید و همچنین 

میزان فروش محصوالت در شهریورماه به نسبت مردادماه باشد که سبب شده محصوالت تولیدشده ولی فروش نرفته در انبار قرار گیرند. 

ازجمله نکات قابل توجه گزارش رقم شامخ مربوط به مؤلفه انتظارات تولید در ماه آینده است. مؤلفه انتظارات تولید در ماه آینده در حالی 68/66 گزارش 
شده است که نظر به شرایط کلی صنعت صنایع فلزی طی ماه های اخیر و همچنین بازار تقاضای خارجی و داخلی این محصوالت به سختی می توان 
آینده روشنی به صورت خاص درکوتاه مدت برای این صنعت متصور شد. در حال حاضر به علت رکود بازار مسکن تقاضای محصوالت این صنعت در 
داخل کشور کاهش یافته است. از طرفی به علت تحریم های خارجی و همچنین محدودیت های صادراتی داخلی دسترسی به بازارهای بین المللی نیز 

برای صادرکنندگان این صنعت دشوار شده است.

صنایع غذایی

بر اساس گزارش شامخ شرایط کلی صنایع غذایی در شهریورماه اندکی )رقم شامخ 55/15(  بهبود یافته است که ناشی از مشاهده مقدار ناچیزی بهبود 
در مولفه های اصلی شامخ یعنی مقدار تولید محصوالت )رقم شامخ 55/10(، میزان سفارشات جدید )رقم شامخ 53/06(، سرعت انجام و تحویل سفارش 

)رقم شامخ 60/20( و میزان استخدام و به کارگیری نیروی انسانی )59/18( است. 

موجودی مواد اولیه نیز همچنان در شرایط بد و کاهشی گزارش شده است. دالیل مختلفی می توان برای این امر عنوان کرد. از جمله دالیل این امر 
قیمت خرید مواد اولیه است که همچنان در حال افزایش گزارش شده است. البته با توجه به روند کاهشی رقم شامخ مولفه قیمت خرید مواد اولیه از اذر 
97 تا کنون به وضوح مشخص است که در هر ماه به نسبت ماه قبل از تعداد فعاالنی که قیمت خرید مواد اولیه را افزایشی عنوان کرده اند کاسته شده 
است. لذا به نظر می رسد طی ماه های اخیر بازار مواد اولیه صنایع غذایی تا حدودی به ثبات رسیده است. با توجه به مطالب عنوان شده می توان چنین 
برداشت کرده که تولید کنندگان با امید به کاهش بیشتر قیمت خرید مواد اولیه در بازار، تامین نهاده های تولید خود را به تاخیر می اندازند. ضمن انکه 
درماه های اخیر نیز به علت کاهش میزان فروش محصوالت و افزایش موجودی محصول در انبار رغبتی به خرید مواد اولیه و افزایش تولید خود نداشته اند. 

صنایع شیمیایی

مهمترین شرکت های فعال در این صنعت در حوزه رنگ و پوشش ها، لوازم بهداشتی، تولیدکنندگان شوینده و تعدادی دارویی هستند. شامخ کل 
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گروه صنایع شیمیایی حکایت از بهبود خیلی جزئی وضعیت عمومی این صنعت در مرداد ماه نسبت به ماه گذشته دارد )52/1(. به طور کلی درعمده 
زیرشاخص ها عدد شامخ بدست آمده برای صنایع شیمیایی نشان از عدم تغییر وضعیت این صنعت دارد . مقدار تولید محصول این صنعت تغییری 
نداشته )50/8( و میزان سفارشات نیز به همین ترتیب بوده است )50(. از میزان صادرات اندکی کاسته شده )44/7(، سرعت انجام و تحویل سفارشات 
تغییری نداشته )50/8( و موجودی انبار مواد اولیه تغییر محسوسی را نشان نمی دهد )51/5( و موجودی انبار محصول در شهریور ماه )54/5( اندکی 
افزایش داشته است )54/55( ، که با توجه به عدم تغییر در تولید محصوالت )50/76( و سفارشات جدید )50/00(، می توان آنرا متاثر از کاهش صادرات 

)44/70( و کاهش فروش محصوالت این صنایع )46/21( دانست.

زیرشاخص سرعت انجام و تحویل سفارش در صنایع شیمیایی با عدد 50/76 که نشان از عدم تغییر داشته و در بین 12 صنعت مورد بررسی کمترین 
نمره را کسب کرده است. با وجود اینکه، موجودی مواد اولیه با آن  که تغییر محسوسی را در شهریور ماه 98 نسبت به ماه قبل نشان نمی دهد )51/5(، 

بعد از گروه ماشین سازی و لوازم خانگی، دارای باالترین عدد شاخص در بین صنایع مختلف است.

قیمت محصوالت تولیدی این گروه در شهریور ماه با کاهش مواجه بوده که به نظر می رسد به دلیل  روند کاهشی قیمت نفت )به جز هفته آخر شهریور 
ماه( باشد. همچنین فعاالن این صنعت نسبت به تولید ماه آینده خوشبین هستند و انتظار بهبود تولید را دارند. )62/9( این خوشبینی را شاید بتوان 
به امیدواری نسبت به گشایش های سیاسی در افق پیش رو و تصمیم دولت برای نظارت وکنترل واردات دارو نسبت داد. در مجموع این صنعت در کنار 
صنایع فلزی در شهریور ماه وضعیت باثباتی را تجربه کرده است. شایان ذکر است که تحریم های جدید آمریکا علیه بانک مرکزی می تواند بر هزینه های 

واردات دارو تاثیرگذاشته و تقاضای داروهای ساخت داخل را تقویت نماید.

چوب، کاغذ و مبلمان

وضعیت صنایع چوب، مبلمان و کاغذ در شهریورماه با عدد شامخ 46/79 تفاوت چندانی با ماه قبل نداشته و نامساعد بودن وضعیت مقدار تولید 
محصوالت )با عدد شامخ 46/79(، میزان سفارشات جدید )با عدد شامخ 40/48( و عدم تغییر در موجودی مواد اولیه و میزان استخدام و بکارگیری نیروی 
انسانی، نشان دهنده رکود حاکم بر این صنعت است؛ به نحوی که کاهش در قیمت محصوالت تولید شده )با عدد شامخ 28/57( نیز نتوانسته محرکی قوی 
برای افزایش تقاضا در این صنعت باشد. بخشی از این رکود می تواند به دلیل کاهش چشمگیر تقاضای مردم برای مبلمان و همچنین محصوالت ساخته 
شده با چوب های مصنوعی )از جمله کابینت و دکور( وتبدیل شدن آن به نوعی کاالی لوکس باشد که در شرایط کنونی، خرید آن برای بسیاری از اقشار 
جامعه امکان پذیر و به صرفه نیست. این در حالی است که افزایش سرعت انجام و تحویل سفارش )با عدد شامخ 71/43( مؤید آمادگی تولیدکنندگان 
برای عرضه در صورت وجود تقاضای مؤثر است. همچنان ادامه دار شدن مشکالت موجود در بازار کاغذ و بحث احتکار آن همچنان در صدر اخبار این 
صنایع قرار داشته که موجبات کاهش تقاضا در بازار کاغذ را علی رغم کاهش قیمت انواع کاغذ، فراهم آورده است. لذا علی-رغم افزایش انتظارات تولید در 
ماه آینده )با عدد شامخ 66/67( که می تواند ناشی از آغاز سال تحصیلی و به دنبال آن انتظار افزایش تقاضا در بخش کاغذ است، در صورت عدم رسیدگی 
جدی دولت به مشکالت پیش روی تولیدکنندگان این بخش، تداوم شرایط سخت واردات مواد اولیه، طوالنی شدن روند رکود تورمی و کاهش سرمایه 

در گردش واحدهای تولیدی به سبب رکود، می تواند آسیبی جدی به این صنعت و صنایع وابسته آن وارد نماید. 

 وسایل نقلیه و قطعات وابسته

گزارش شامخ شهریورماه وسایل نقلیه و قطعات وابسته حاکی از مشاهده بهبود اندک در این صنعت است. مقدار تولید محصوالت، میزان سفارشات 
جدید و سرعت انجام و تحویل سفارش ازجمله مؤلفه های اصلی اثرگذار بر رقم شامخ کل این صنعت هستند که به نسبت ماه قبل بهبود یافته اند. مشکل 
موجودی مواد اولیه در صنعت نیز همچنان به قوت خود باقی است به گونه ای که برای دهمین ماه پی درپی فعاالن این حوزه موجودی مواد اولیه را به 

نسبت ماه قبل در شرایط بدتر ارزیابی کردند.

از نکات قابل توجه گزارش شهریورماه افزایش میزان فروش محصوالت است. با توجه به افزایش مقدار تولید محصوالت در این ماه به نسبت ماه قبل و 
عدم تغییر موجودی محصول در انبارها به نظر می رسد فعاالن این حوزه توانسته اند به میزان تولید خود در این ماه، به بازار عرضه داشته باشند. به نظر 
می رسد بازگشت از تعطیالت تابستانه فعاالن این حوزه در مرداد و جبران تولید و عرضه در شهریورماه دلیل این امر باشد. ضمن آن که در ماه های اخیر 
وزارت صمت برای جلوگیری از تکرار مشکالت به وجود آمده در این صنعت در سال 97 نظارت خود بر خودروسازان را افزایش داده است. ایجاد سازوکار 
همکاری صنایع دفاع با قطعه سازان برای تأمین قطعات خودروهای ناقص و  فشار بر خودروسازان برای رفع تعهدات خود تا پایان سال جاری ازجمله 

این اقدامات است.

از نکات مهم دیگر می توان به مؤلفه انتظارات تولید در ماه آینده این صنعت اشاره کرد که رقم 70 گزارش شده است. این رقم جز باالترین ارقامی است 
که این مؤلفه در بین صنایع کسب کرده است. دلیل این امر را می توان شروع نیمه دوم سال عنوان کرد. چراکه بررسی روند فعالیت این صنعت گویای 

آن است، تولیدات این صنعت در نیمه دوم سال بیش از نیمه اول سال )دارای ایام تعطیلی بسیار( است. 

پوشاک و چرم

وضعیت صنعت پوشاک و چرم در شهریور، مطابق با آنچه فعاالن این صنعت در ماه گذشته و در قالب انتظارات تولید در ماه آینده پیش بینی نموده 
بودند، بهبود داشته است. افزایش میزان تولید )با  عدد شامخ 57/14(، افزایش سرعت انجام و تحویل سفارش )با عدد شامخ 71/43( و نیز افزایش میزان 
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استخدام و بکارگیری نیروی انسانی )با عدد شامخ 64/29( نشان از بهبودی در وضعیت کلی صنعت در شهریور ماه است. نکته قابل توجه در این ماه 
کاهش چشم گیر قیمت خرید مواد اولیه )با عدد شامخ 21/43( و همین طور کاهش قیمت محصوالت تولید شده )با عدد شامخ 25( است، اما با توجه به 
عدم تغییر میزان فروش، به نظر می رسد میزان زیادی از افزایش تولید به انبار محصوالت منتقل شده که این مسئله با کاهش میزان سفارشات جدید )با 
عدد شامخ 42/86( و افزایش موجودی محصول در انبار )با عدد شامخ 82/14( مطابقت دارد. در واقع بر خالف روال همیشگی و شرایط خاص بازار در 
شهریورماه که انتظار افزایش تقاضای پوشاک از سمت مصرف کننده و نیز انتظار افزایش فروش از سمت تولیدکننده و حراج پایان فصل وجود داشت، اما 
این اتفاق حادث نشد و تغییری در میزان فروش نسبت به ماه قبل گزارش نشده است. بخشی از این مسئله ناشی از کاهش قدرت خرید مردم و کوچک 
شدن سبد کاالی مصرفی آن ها است که به گفته فعاالن این صنعت، سبب کاهش چشمگیر میزان فروش علی رغم کاهش قیمت محصوالت شده است. 
بعالوه، به رغم حمایت های انجام شده از تولید داخلی، همچنان نیمی از گردش مالی در بازار پوشاک ناشی از قاچاق است که رفع آن، اهتمام و توجه 

بیش از پیش مسئوالن را می طلبد.

شاخص می یابند،  انتشار  بین المللی  سازمان های  و  کشورها  توسط  که  اقتصادی  گوناگون  و  متنوع  شاخص های  میان   از 
 PMI)Purchasing Manager’s Index(، یکی از مهم ترین شاخص های اقتصادی است که مورد پذیرش اکثر کشورهای توسعه یافته قرار 
دارد. درحال حاضر شاخص PMI توسط مؤسسه مدیریت عرضه (ISM( برای ایاالت متحده آمریکا و مؤسسه بین المللی IHS MARKIT برای 
حدود  29000 بنگاه بخش خصوصی  در بیش از 40 کشور دنیا  محاسبه و منتشر می شود. این شاخص که در فارسی به اختصار شامخ نام گذاری 
شده است و بر اساس پرسشنامه ای برگرفته از روش موسسه مزبور در ایران محاسبه می شود، بینش آنی و تصویر سریعی از شرایط اقتصاد کالن 

به ویژه وضعیت رونق و رکود در بخش های صنعت و خدمات ارائه می دهد. ویژگی های این شاخص عبارتند از: 

	.داده های شامخ به صورت ماهانه در روزهای ابتدایی ماه و پیش از انتشار داده های رسمی  منتشر می شود

	 .شامخ، امکان مقایسه مستقیم بسیاری از کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه از طریق تولید داده های استاندارد شده را فراهم می سازد

	 .داده ها در شامخ بر اساس مستندات واقعی کسب وکارها و نه بر اساس نظرات شخصی و حدس مدیران جمع آوری می شوند

	.به صورت مستمر و دقیق توسط بازار های مالی، بانک های مرکزی ، مراکز تصمیم گیری اقتصادی و رسانه ها در جهان پیگیری می شود

در طرح شامخ، از پاسخ دهندگان خواسته می شود به 12پرسش  مطرح شده در قالب سه معیار وضعیت نسبت به ماه پیش )بهتر شده، بدتر شده 
ویا تغییری نکرده است(، پاسخ دهند. در صورت انتخاب گزینه بیشتر از ماه قبل: عدد 1، گزینه بدون تغییر: عدد 0/5 و گزینه کمتر ازماه قبل: 
عدد صفر برای آن پرسش ثبت می شود. مجموع حاصل ضرب درصد پاسخگویان به هریک از گزینه ها در عدد همان گزینه، مبین عدد شامخ در 
آن پرسش است. درنهایت معیار سنجش این شاخص عددی بین 0 تا 100 است. عدد 0  و 100 به ترتیب به معنای آن است که 100 درصد 
پاسخگویان گزینه ”بدتر شده است” و”بهتر شده است” را انتخاب نموده اند، عدد 50 نشان دهنده عدم تغییر وضعیت نسبت به ماه قبل، باالی 50 
نشانه بهبود وضعیت نسبت به ماه قبل و زیر 50 به معنای بدتر شدن وضعیت نسبت به ماه قبل است. بر این اساس، چنانچه عدد محاسبه شده 
زیر 50 باشد، اما از عدد محاسبه شده ماه قبل بیشتر باشد، نشان می دهد که سرعت بدتر شدن وضعیت، کاهش یافته است. در مقابل، چنانچه 
عدد محاسبه شده باالی 50 باشد اما از عدد ماه قبل کمتر باشد، نشان می دهد که سرعت بهبود وضعیت در مقایسه با ماه قبل، کاهش یافته است.

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، با انجام بررسی های الزم، برای نخستین بار در مهرماه 1397 به اجرای طرح شامخ 
پرداخته و این شاخص را برای بخش صنعت ارائه کرده است. پرسشنامه الکترونیکی شامخ در انتهای هر ماه توسط حدود 400 کارگاه 
صنعتی فعال و بزرگ که سهم عمده ای در اشتغال، تولید و ایجاد ارزش افزوده اقتصادی در صنعت کشور دارند، تکمیل می شود. در این 
طرح بنگاه ها با استفاده از طبقه بندی بین المللی کلیه فعالیت های اقتصادی (ISIC.Rev4( در 12 گروه صنعتی به شرح زیر طبقه بندی 
و از آنها آمارگیری اینترنتی به عمل می آید: 1- صنایع غذایی، 2- صنایع نساجی، 3- صنایع پوشاک و چرم، 4- صنایع شیمیایی، 
5- صنایع فلزی، 6- صنایع الستیک و پالستیک، 7- صنایع ماشین سازی و لوازم خانگی، 8- صنایع فرآورده های نفت وگاز 9- صنایع 
کانی غیرفلزی، 10- صنایع تولید وسایل نقلیه و قطعات وابسته، 11- صنایع چوب، کاغذ و مبلمان و 12- سایر صنایع. پرسشنامه شامخ 

شامل 12 پرسش است. در محاسبه شامخ صنعت، ضریب اهمیت هر یک از صنایع نیز مورد توجه قرار می گیرد.

معرفی طرح شامخ )شاخص مدیران خرید(
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47.547.940.947.946.151.355.252.146.857.555.736.8شامخ گروه

43.348.136.447.350.053.055.150.835.763.357.135.7مقدار تولید محصوالت

36.740.431.833.835.048.553.150.040.560.042.928.6میزان سفارشات جدید

66.751.954.562.257.559.060.250.871.460.071.457.1سرعت انجام و تحویل سفارش

36.744.231.852.745.048.545.951.550.046.750.07.1موجودی مواد اولیه

میزان استخدام و بکارگیری 
60.057.754.556.850.049.359.258.350.050.064.350.0نیروی انسانی

46.740.431.847.372.546.356.158.342.961.721.471.4قیمت خرید مواد اولیه

53.361.572.768.960.058.254.154.554.850.082.142.9موجودی محصول) انبار(

56.740.454.541.950.045.544.944.742.948.339.350.0میزان صادرات کاال

40.044.231.840.550.040.344.940.228.645.025.050.0قیمت محصوالت تولیدشده

53.353.840.944.657.547.055.150.850.056.760.742.9مصرف حامل های انرژی

36.738.513.643.247.547.849.046.245.266.750.042.9میزان فروش محصوالت

60.059.672.760.857.568.766.362.966.770.067.971.4انتظارات تولید درماه آینده

جدول 2 : وضعیت شاخص های صنایع منتخب از نگاه طرح شاخص مدیران خرید - شهریور 1398
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برای طراحی پرسشنامه  و وزن دهی به 5 پرسش اصلی در محاسبه عدد شامخ بخش صنعت در اتاق ایران، از رویکردهای بین المللی با 
کمی تعدیل به صورت زیر استفاده شده است: 

مقدار تولید محصوالت )پرسش اصلی با ضریب %25(. 1
میزان سفارشات جدید )پرسش اصلی با ضریب %30(. 2
سرعت انجام و تحویل سفارش )پرسش اصلی با ضریب %15(. 3
موجودی مواد اولیه )پرسش اصلی با ضریب %10(. 4
میزان استخدام و بکارگیری نیروی انسانی )پرسش اصلی با ضریب %20(. 5
قیمت خرید مواد اولیه. 6
موجودی محصول نهایی در انبار. 7
میزان صادرات کاال. 8
قیمت محصوالت تولیدشده. 9

مصرف حامل های انرژی. 10
میزان فروش محصوالت. 11
انتظارات تولید در ماه آینده. 12


