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4. mai 2020
Svært lav DNB PMI, men litt opp i april
DNB PMI for april steg med 0,6 poeng til 42,0, etter et kraftig fall i mars. Det er små endringer
i de viktige delindeksene for ordre, produksjon og sysselsetting. Det tyder på at fallet i mars
fortsatte i april, men nedgangen har ikke tiltatt. Det var særlig en oppgang i leverandørenes
leveringstid som bidro til oppgang. Normalt assosieres lengre leveringstid med høyere
aktivitet, men i både mars og april er det mer sannsynlig at tiltak som grensekontroller,
transportproblemer og ustabil varetilgang har trukket leveringstiden opp. Indeksen for priser
på innkjøpte varer holdt seg på et svært høyt nivå. Kronesvekkelsen oppgis som viktigste årsak
til dette.
Produksjon
Produksjonsindeksen falt med 0,2 poeng til 34,5 i april, det laveste nivået som er registrert,
etter en nedrevidering av indeksen for mars.
Ordre
Ordreindeksen steg med 0,2 poeng til 33,4 i april. Eksportordrene steg med 0,5 poeng, mens
indeksen for hjemmemarkedsordrene økte med 1,9 poeng.
Sysselsetting
Sysselsettingsindeksen var uendret på 32,9 i april etter at marsindeksen ble revidert ned med
0,4 poeng, tett på det rekordlave nivået i 2009.
Leverandørenes leveringstid og lager
Indeksen for leverandørenes leveringstid steg med 2,6 poeng til 77,4 i april. Også dette var
rekordhøyt. En høyere indeks betyr lengere leveringstid. Det er assosiert normalt med høyere
aktivitet, men nå reflekterer det trolig transportproblemer og mangel på deler. Lagrene av
innkjøpsvarer avtok med 1,8 poeng til 48,4 i april.
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DNB PMI er en norsk
innkjøpssjefsindeks og
utarbeides i et samarbeid
mellom NIMA – Norsk Forbund
for Innkjøp og Logistikk og
DNB.

Hver måned utarbeides PMI i
mer enn 40 land og foruten
Europa kommer den ut i USA
og Asia. Den norske PMIen
kom ut første gang i 2004.

Indeksen måler vareflyten i
bedriftene. Tallene brukes som
en indikator på aktiviteten i
industrien, og kan påvirke
valutakurser og renter.

Verdier over 50 uttrykker økt
aktivitet eller vekst.
Verdier under 50 kan være et
uttrykk for nedgang.

Indeksen består av fem
delindekser: Ordreinngang,
produksjon, sysselsetting,
leveringstid og lager av
innkjøpte varer.
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