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أهم األخبار
القياسية بواسطة صناديأ االستثمار المشتركةج واالستثمارات يأ الحوايظ المالية
األجنبيةج األعضاء والعمالء الذين يمارسون التداولج مت وضت حد إضايأ قدره
 7مليارات روبية عل العقود اآلجلة لم شر التكاي وعقود خيارات م شر
التكاي  .كما ستسمح الهيئة التنظمية أيضًا للبورصات يأ استعراض نطاقات
األسعار الخاصة بأسهم أسواا األوراا المالية اآلجلة وأسواا العقود( .المصدر:
بلومبيرجج بنك االحتياطأ الهندو)
وزيرة المالية نيرماال سيتارامان تعلن يوم الخميس عن تدابير خاصة
بالمساعدة المالية لمساعدة القطاعات األكثر تعرضًا للخطر في البالد لضمان
حصولهم على الغذاء والخدمات األساسية .تتضمن الخطة تحويالت نقدية
باإلضاية إل خطوات بشأن األمن الغذائأ وستفيد العمال المهاجرين .يشمل
الدعم النقدو الذو أدرجته وليرة المالية المديوعات للملارعين يأ إطار برنامج
دعم الدخل الحالأ .كما تتضمن الخطة تويير ال الطعام المجانأ للفقراء لمدة
ثالثة أشهرج وكذلك المساهمات التأ ترعاها الدولة لصناديأ التقاعد بنفس المدة
وتغطية التأمين بمبلغ  7ماليين روبية للعاملين يأ المجال الطبأ .كانت معظم
تدابير الرياهية ال ُمعلنة صالحة لمدة  3أشهرج مما يشير إل أن النشاط
االقتصادو سيستغرا عل األقل تلك المدة للعودة إل مستويات الثبات الطبيعية
بعد  3أسابيت من الثبات( .المصدر :بلومبيرج)

احتياطي النقد األجنبي في الهند يتراجع إلى  9.464مليار دوالر أمريكي،
مسجالً بذلك أكبر انخفاض أسبوعي له منذ عام  .8002انخفض االحتياطأ
بمقدار  03مليار دوالر أمريكأ يأ ظل احتواء البنك المركلو للدياع عن
الروبية .وكان هذا االنخفاض هو األكبر منذ األسبوع المنتهأ يأ  3.أكتوبر
 3445عندما انخفض االحتياطأ بمقدار  0747مليار دوالر أمريكأ .تراجعت
العملة إل مستوى قياسأ منخفض يأ األسبوع الماضأج لتنخفض إل أقل من
 52مقابل الدوالر الواحدج وسط استمرار البيت من قبل االستثمارات يأ الحوايظ
المالية األجنبية .ومت ذلكج بعد إعالنات الحوايلج ظل م شر  Sensexعل
طريقه لتعويض الوقت الضائت .يأ يوم الجمعة الموايأ  35من شهر مارسج
اشترت الصناديأ العالمية  3472مليار روبية هندية (أو ما يعادل  .5433مليون
دوالر أمريكأ) من األسهم الهندية يأ حين دعمت الصناديأ المحلية السواج
وشراء صايأ  0544.مليار روبية (أو ما يعادل  3324.5مليون دوالر
أمريكأ) من األسهم ويقًا للبورصات( .المصدر :بلومبيرجج بنك االحتياطأ
الهندو)

السندات الهندية تنتعش بعد قرار البنك االحتياطي الهندي تطبيق تخفيض حاد
في سعر الفائدة والذي شهد أدني مستوى له على اإلطالق .خفض بنك
االحتياطأ الهندو أسعار الفائدة بمقدار  57نقطة أساس إل  %.4.4بعد
اجتماع طارئ للجنة السياسات النقدية .ويأ محاولة لتقليل التقلبات وتقديم الدعم
لألسواا الماليةج خفض بنك االحتياطأ الهندو أيضًا نسبة االحتياطأ النقدو
لمدة عام بمقدار  044نقطة أساس إل  %3لتعليل السيولة بمقدار 345.
تريليون روبية ( 74مليار دوالر أميركأ) أو ما يقرب من  %343من الناتج
المحلأ اإلجمالأ .كما أعلن البنك عن عمليات إعادة شراء طويلة األجل تصل
قيمتها إل تريليون روبية ليتم نشرها يأ سندات الشركات االستثماريةج
واألوراا التجاريةج والسندات ير القابلة للتحويلج ووقف سداد القروض لمدة
ثالثة أشهر ويشمل ذلك جميت البنوك وم سسات اإلقراض المشمولة يأ نظام
الظل ابتدا ًء من األول من مارس .انخفض العائد عل سندات العشر سنوات
القياسأ عند مستوى منخفض يصل إل %74.5ج وهو األدن منذ عام .344.
كما قررت أيضًا لجنة السياسات النقدية مواصلة الموقف التكيفأ طالما أنها
ضرورية إلنعاش النمو ولتخفيف تأثير ييروس كورونا المستجد (كوييد)0.-
عل االقتصادج مت ضمان بقاء التضخم ضمن مستواه المنشود .حيث ياجأ بنك
االحتياطأ الهندو السوا بتقديمه ميعاد اجتماعه والذو كان من ال ُمقرر بدئه يأ
 30مارس؛ منض ًما إل البنوك المركلية العالمية يأ الجهود المبذولة لوقف
التداعيات االقتصادية الناجمة عن تفشأ وباء كورونا المستجد .إن هذه التدابير
هأ إل حد بعيد من أكبر اإلجراءات الحاسمة التأ اتخذها البنك المركلو لدعم
االقتصادج وتأتأ بعد يوم واحد من إعالن وليرة المالية نيرماال سيتارامان عن
تدابير اإل اثة والتأ تُقدر بقيمة  045تريليون روبية (ما يعادل  3342مليار
دوالر أمريكأ).
(المصدر :بلومبيرجج بنك االحتياطأ الهندو)
مجلس األوراق المالية والبورصة الهندي يعلن التدابير ال ُمتخذة للحد من
تقلبات السوق .لاد مجلس األوراا المالية والبورصة الهندو هامش التداول يأ
األسهم وخفض موقف السوا عل نطاا واست للحد من تقلبات األسهم .ستكون
هذه التدابير يعالة لمدة شهر بد ًءا من يوم  33مارسج وبعد ذلكج ستراجت الهيئة
التنظيمية موقفها لمليد من اإلجراءات .كما يرض مجلس األوراا المالية
والبورصة قيودًا عل االحتفاظ بمراكل حيالية قصيرة وطويلة يأ المشتقات

معلومات مهمة
إقرارا بالتغيرات المستقبلية المحتملةة يةأ أسةعار أو أوراا ماليةة أو أسةعار صةريها .يُقةدمم
ال يمثل هذا التقرير عرضًا لألسهم/الوحدات وال يمثل كذلك توصي ًة أو بيانًا باآلراء أو إعالنًا .كما ال يمثل هذا التقرير توقعًا أو
ً
محتوى البيان الموضح أعاله بغرض اإلعالم يقط دون مراعاة أو أهداف محددة أو موقف مالأ أو احتياجات معينة ألو شخص معيّن قد يصله هذا البيان .يُناط بمستخدمأ هذه الوثيقة طلب المشورة حول مدى مالءمة
االستثمار يأ أو أوراا مالية أو أدوات مالية أو استراتيجيات استثمارية تتناولها الوثيقة.
إذا كنةةت تر ةةب يةةأ معريةةة المليةةد مةةن المعلومةةات حةةول الطةةرا التةةأ يُمكننةةا مةةن خاللهةةا مسةةاعدتك يةةأ تحقيةةأ أهةةدايك االسةةتثماريةج ييُرج ة االتصةةال بممثةةل م سسةةة
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