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Dansk PMI ender igen under det neu-

trale niveau 

Industriaktiviteten i Danmarks produktionssektor oplevede i november måned 

tilbagegang. Dansk PMI faldt med 5,3 point og gik fra sæsonkorrigeret indeks 

50,8 til 45,5. Indekset endte således under det neutrale niveau på 50,0, hvil-

ket indikerer tilbagegang i industriaktiviteten. 

 

Af underindeks med betydning for overordnede PMI, faldt alle med undtagelse 

af et underindeks. Det højest vægtende indeks, Nye Ordrer (30%), oplevede 

et kraftigt fald, mens også underindekset for Produktion oplevede et relativt 

stort fald. Underindeks for Beskæftigelse (20%) og Lager af indkøbte produk-

ter (10%) oplevede også små fald. Det eneste underindeks af betydning for 

PMI, der steg, var underindekset for Leverandørernes leveringstid (15%). 

 

Faldet i PMI skyldtes det store fald i det største vægtende underindeks. Faldet 

bliver yderligere støttet af fald i de andre underindeks, på trods af stigning i 

underindekset for Leverandørernes leveringstid.  
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Dansk PMI 

Dansk PMI er ikke en forventnings-

indikator, men er derimod baseret på 

besvarelsen af spørgsmål omkring 

virksomheders faktiske aktivitet. Der- 

med adskiller Dansk PMI sig fra for 

eksempel industriens konjunkturba-

rometer fra Danmarks Statistik, som 

omfatter virksomhedernes vurdering 

af både faktiske forhold og deres 

forventninger til den nærmeste frem-

tid.  

 

Indeks over 50 betyder, at et flertal 

af respondenterne har oplevet frem-

gang i forhold til seneste måned, 

mens indeks under 50 betyder, at et 

flertal af respondenterne har oplevet 

tilbagegang.  

 

Dansk PMI følger den globale stan-

dard for vægtningen af de forskellige 

faktorer. Derfor vægtes Nye Ordrer 

med 30%, Produktion med 25%, 

Beskæftigelse med 20%, Leveringstid 

og Lager af Indkøbte Produkter med 

henholdsvis 15% og 10%. 

DANSK PMI 
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Underindekset for Nye Ordrer endte i november måned på sæsonkorrigeret indeks 35,7. Dette var et kraftigt fald på 14,2 

point fra oktober måneds indeks 44,9. Faldet var det største blandt underindeksene af betydning for PMI. Det store fald 

skyldtes, at knap 2/3 af respondenterne havde oplevet færre nye ordrer i november sammenlignet med oktober, mens 

under 1/3 havde oplevet en stigning. 

Produktionsunderindekset endte på sæsonkorrigeret indeks 59,5 i november. Underindekset faldt dermed 5,1 point fra 

indeks 64,6 i oktober. Dette underindeks var det eneste underindeks med betydning for PMI med et niveau over det neu-

trale 50,0 i november måned. Faldet skyldtes, at færre respondenter havde oplevet større produktion i november sam-

menlignet med oktober, mens andelen, der havde oplevet fald i produktionen var steget.  

Underindekset for beskæftigelse faldt i november med 2,3 point fra sæsonkorrigeret indeks 45,4 i oktober til 43,1 i november 

måned. Det lille fald skyldtes, at meget få respondenter havde oplevet større beskæftigelse, mens knap 1/3 af respondenterne 

havde oplevet mindre beskæftigelse fra oktober til november. 

Nye Ordrer 

Produktion 

Beskæftigelse 
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Underindekset for Leverandørernes leveringstid oplevede som det eneste underindeks af betydning for PMI en stigning. 

Stigning var på 4,9 point, og underindekset endte dermed på sæsonkorrigeret indeks 47,4 i november fra indeks 42,5 i 

oktober. Stigningen skyldtes, at andelen af respondenter, der havde oplevet kortere leveringstid var faldet, mens ande-

len af respondenter, der oplevede længere leveringstid var forblevet det samme som måneden forinden.  

Underindekset for Lager af indkøbte produkter faldt i november med 1,2 point fra sæsonkorrigeret indeks 49,9 i oktober 

til 48,7 i november. Faldet skyldtes, at en smule flere respondenter havde oplevet mindre lager end andelen, der havde 

oplevet forøget lager fra oktober til november. 

Underindekset for Indkøbspriser steg i november med 1,8 point fra sæsonkorrigeret indeks 51,9 i oktober til 53,7 i novem-

ber. Stigningen skyldtes, at næsten ingen respondenter havde oplevet mindre indkøbspriser, mens 1/10 havde oplevet større 

indkøbspriser. Af produkter, der er steget i pris nævntes pap, krydderier, finér og energi, mens produkterne råtræ, olie og 

stål nævnes som faldet i pris. Underindekset for indkøbspriser har ikke indflydelse på det overordnede indeks for Dansk PMI. 

Leveringstid 

Lager af indkøbte produkter 

Indkøbspriser 


