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أبرزoالتحديثات

o

تجاوزت الهند اليابان باعتبارها الوجهة الخامسة األكثر جاذبية
لالستثمار في استطالع للرؤساء التنفيذيين العالميين من قبل شركة
"برايس ووتر هاوس كوبرز" .وقد ارتفع االستثمار األجنبي المباشر
في الهند بنسبة  ٪17ليتجاوز  25مليار دوالر أمريكي خالل النصف
األول من السنة المالية الحالية ،حيث ساعدت الجهود اإلصالحية
للحكومة في البنية التحتية والتصنيع والمهارات في جعل الهند أكثر
جاذبية باعتبارها وجهة استثمارية.
(المصدر ،PwC :بلومبرج)

أعلىo10oوجهاتoلالستثمار(oالترتيب)

o

نموا اسميًا بنسبة  ٪11.5في
توقع وزير المالية الهندي أرون جايتلي ً
السنة المالية  2019مقارنة بنسبة  ٪9.5في السنة المالية  2018مع
تسريع النشاط االستثماري وزخم نمو االستثمار الثابت .وعلى الرغم
من إعالن الحكومة عن حدوث انكماش مالي متوقع من خالل توقعها
عجز مالي للسنة المالية  2018بنسبة  ٪3.5مقارنة بهدفها السابق المقدر
بنحو  ،٪3.2فال تزال الحكومة ملتزمة بخفض عجزها المالي إلى ٪3
من الناتج المحلي اإلجمالي في السنة المالية  2021في توقعاتها.
(المصدر)Bloombergquint :
ارتفع الطلب على المجوهرات الذهبية في الهند في الربع الرابع إلى
أعلى مستوى له في  17عا ًما ،حيث ارتفع بنسبة  ٪4على أساس
سنوي إلى  189.6طنًا في الربع المنتهي في ديسمبر .ال يزال الطلب
السنوي على الذهب أقل من المتوسط في السنوات الخمس الذي بلغ
 810طنًا ،على الرغم من ارتفاعه بنسبة  ٪9على أساس سنوي إلى
 726.9طنًا في عام  2017عقب سحب العملة من التداول ،كما
انخفض الطلب االستثماري على الذهب بسبب تركيز المستثمرين على
األسهم.
(المصدر ،World Gold Council :بلومبرج)

حافظ "بنك االحتياطي الهندي" على معدل إعادة الشراء
عند نسبة  ،٪6فقد ظل في موقف محايد بشكل عام ،مما
أدى إلى إحياء سوق السندات .ومع ذلك ،فإن ارتفاع التضخم

توقع "صندوق النقد الدولي" أن ينمو الناتج المحلي اإلجمالي في الهند
بنسبة  ٪7.4في السنة المالية  2019الستعادة اللقب بوصفها أسرع
نموا .وقد قيل إن قدرة الهند على الحد من
االقتصادات الناشئة ً
االقتراض الخارجي ،وزيادة اإلنتاج الصناعي ،والمبادرات الرامية إلى
تحسين االقتصاد الريفي ،هي عوامل دافعة للنمو .إال أنها تراجعت عن
الصين في عام  2017بسبب االضطراب الناجم عن سحب العملة من
التداول وتنفيذ إصالحات ضريبة على السلع والخدمات( .المصدر:
صندوق النقد الدولي ،بلومبرج)

األسري والميزانية التوسعية قد أدى إلى تحول مؤشر "بنك االحتياطي
نظرا لتخلى أحد أعضاء اللجنة السداسية
الهندي" إلى منحنى أكثر حدة ً
عن خفض سعر الفائدة بينما صوت عضو لصالح زيادة قدرها  25نقطة
أساسية .ورغم ذلك ،فإن "بنك االحتياطي الهندي" ملتزم بالحفاظ على
التضخم الرئيسي بالقرب من  ٪4على المدى المتوسط .ومن المتوقع أن
يتراوح التضخم بين  ٪5.1و  ٪5.6من أبريل إلى سبتمبر  ،2018حيث
يتوقع "بنك االحتياطي الهندي" أن ينخفض هذا المعدل إلى ما بين ٪4.5
و  ٪4.6في النصف الثاني من السنة المالية .2019
(المصدر :بنك االحتياطي الهندي ،بلومبرج)

وقد نما النشاط الصناعي في الهند بنسبة  ٪52.4في يناير ،حيث
حافظ "مؤشر مديري شراء التصنيع لنيكي إنديا" على زخمه في
النمو .وترجع الزيادة في النشاط الصناعي إلى ارتفاع حاد في اإلنتاج
والطلبات الجديدة مع استمرار االقتصاد في التعافي من الصدمات
المزدوجة الناجمة عن سحب العملة من التداول وتنفيذ اإلصالحات
الضريبية على السلع والخدمات ،كما أن خلق فرص العمل زاد بوتيرة
أسرع منذ أكثر من خمس سنوات استجابة للنشاط التجاري المتزايد.
(المصدر ،IHS Markit :بلومبرج)

معلوماتoهامة o
إقرار بالتغيرات المستقبلية المحتملة في معدالت أو أسعاراً ألي من
هذا التقرير ال يمثل عرضًا لألسهم أو الوحدات وال يمثل كذلك توصية وال بيان باآلراء وال إعالن .وال يمثل التقرير كذلك توقعًا وال
ً
األوراق المالية .محتوى البيان السابق بغرض اإلعالم فقط دون النظر إلى أهداف أو حالة مالية خاصة أو احتياجات معينة ألي شخص محدد قد يتلقى هذا البيان .يجب على مستخدمي هذه الوثيقة طلب
المشورة فيما يخص مدى مالئمة االستثمار في أي أوراق مالية أو أدوات مالية أو استراتيجيات استثمارية يحتويها هذا المستند.
إذا كنت ترغب في معرفة المزيد عن الطرق التي يمكننا مساعدتك من خاللها لموا جهة التحديات االستثمارية الخاصة بك ،يرجى االتصال بممثل ي ونيت تراست أوف إنديا لالستثمار أو زيارة
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