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أكبش يفاصأة إٚضابٛت نًضًٕػتNIFTY 50
انفضٕة ب ٍٛسؼش انسٕق انحانٔ * ٙيا حُبأ بّ انًحههٌٕ يُز  12شٓشً ا

َسبت حضأص األداء يمابم انسؼش انًسخٓذف

* اػخباسًا يٍ  28ياسط2018 ،
: Bloombergال م صدر
Bloomberg | Quint

أربادا حفىق ها اجخوعج علٍه آراء
شروت  Bajaj Financeالوذذودة حذمك
ً
 Bloombergبإدراز أعلى هاهش فً هجوىعت شرواث همٍاش Nifty 50
لعام  ،2018 – 2017بوساعذة األصىي المىٌت الخاضعت لإلدارة الخً حن
الخروٍس علٍها .حممج ششكت اإللشاض غٛش انًصشفٛت يكاسب بأكزش يٍ %60
يٍ انسؼش انًسخٓذف ف ٙيضًٕػت اٜساءٔ .كاَج ششكت Hindustan
 Unileverانًحذٔد أكبش ششكت سهغ اسخٓالكٛت ف ٙانُٓذ ٔششكت Reliance
 Industriesانًحذٔدة ٔششكت  Maruti Suzuki Indiaانًحذٔدة أكبش يصُغ
سٛاساث ف ٙانُٓذ يٍ األسٓى األخشٖ انخ ٙفاصأث انًحهه ٍٛيٍ حٛذ حضأص
انخٕلؼاث .سٕف ٚخحٕل انخشكٛض ف ٙانسٕق ػهٗ ًَٕ األسباط َظشًا نبذء
انششكاث ف ٙسفغ حماسٚش َخائش انشبغ انخاصت بشٓش ياسط ف ٙأبشٚمٔ .كاٌث
َسبت ششكاث  Niftyانخ ٙأػهُج ػٍ اَخفاض األسباط خالل انًٕسى انًاظٙ
ْ ٙانُسبت األلم يُز  4سُٕاث.
(انًصذس ،Bloomberg :يٕحٛالألسٕال)
سٍاست البنه االدخٍاطً الهنذي حمرر السواح للومرضٍن بوهلت سنت لخىزٌع
خسائر الخجارة الوخىبذة فً آخر سج شهىر ،ها ٌونخ سىق السنذاث سببًا
للنوى.يٍ أصم انحًاٚت يٍ لفضاث انؼائذ ف ٙانًسخمبم ،غهب انبُك االحخٛاغٙ
انُٓذ٘ يٍ انًمشظ ٍٛإَشاء احخٛاغ ٙحمهباث االسخزًاس .سٕف ٚح ٍٛسذاد
يبهغ يمذس بـ  10.6يهٛاس دٔالس أيشٚك ٙيٍ انذ ٍٚانسٛاد٘ ف ٙشٓش أبشٚم.
ٔانًبهغ انؼائذ سٛكٌٕ األكبش خالل شٓش ٔاحذ ف ٙانسُت انًانٛت .FY19
(انًصذس ،Bloomberg :البنك االحتياطي الهندي )
اإلنخاج الصناعً فً الهنذ ٌسداد بنسبت  %7.5فً ٌناٌر بعذ عام هن هخالفت
الخىلعاث بنسبت  %6.4دٍث أظهرث  16هجوىعت صناعٍت هن إجوالً 23
فً المطاع الصناعً نو ًىا .اسحفغ إَخاس لطاع انخصُٛغبُسبت  %8.7فُٚ ٙاٚش
 ،2018يا ٚذػى انًُٕ انؼاو ف ٙاإلَخاس انصُاػٔ .ٙاسحفغ إَخاس انبعائغ
انشئٛسٛت بُسبت  ,%5.8بًُٛا اصداد َاحش انبعائغ انشأسًانٛت بُسبت
 .%14.6شٓذث يؼذاث انُمم أػهٗ ًَٕ إٚضاب ٙبُسبت  %33.1يخبٕػًا بُسبت
 %27.8ف ٙاألراد ٔ %26.6ف ٙانسٛاساث ٔانًمطٕساث ٔأشباِ انًمطٕساث.
(انًصذس ،MOSPI :بهٕيبشس )

نضُت انسٛاست انًانٛت انُٓذٚت حافظج ػهٗ يٕلفٓا انًحاٚذ حٛال انسٛاست انًانٛت،
حٛذ حشكج أسؼاس انفائذة بذٌٔ حغٛٛش ػُذ ٔ %6أكذث ػهٗ انخضايٓا بخحمٛك
انٓذف يخٕسػ األصم بخٕص ّٛانخعخى إنٗ  %4بأساط دائى .خفعج انهضُت
حٕلؼٓا بشأٌ انخعخى ْايشًٛا إنٗ  %5.1 - %4.7نهشبغ األٔل يٍ انسُت انًانٛت
 )FY19( 2019حٛذ كشفج انبٛاَاث األخٛشة اػخذال انخعخى بؼذ انمفضة فٙ
انفخشة غٛش يٕسًٛت ألسؼاس انخعشٔاث ف ٙدٚسًبش ٔ 2017انخ ٙحشاصؼج يُز
رنك انح ٍٛبؼذ ٔصٕل إيذاداث خعشٔاث غاصصت إنٗ األسٕاقٔ .ال ٚضال
انضٚج انخاو ٔأسؼاس انسهغ ٔانًشاصؼاث اليمخشحت نخخفٛط أسؼاس انذػى
نًحاصٛم انشٚاط انًٕسًٛتٔ ،االَضالق انًانٚ ٙشًم يخاغش إٚضابٛت نهخعخى .إٌ
اَخافعانخخعى انًخصٕس إنٗ صاَب انخٕلؼاث بحذٔد غفشة ف ٙانُشاغ
االلخصاد٘ ٔانًُٕ ٚشٛش إنٗ أٌ نضُت انسٛاست انًانٛت سخسخًش ف ٙانًحافظت ػهٗ
األسؼاس( .انًصذس ،BloombergQuint :انبُك االحخٛاغ ٙانُٓذ٘)
●انطشط انؼاو نسُذاث انحكٕيت انُٓذٚت بؼائذ  10سُٕاث – آخش سؼش 7.127

يؤشش ( GIND10YRانطشط انؼاو نسُذاث انحكٕيت انُٓذٚت بؼائذ  10سُٕاث) ٕٚيً ٛا APR2017-05AP05
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ْبٕغ ػائذاث انسُذاث بسبب االسخضابت اإلٚضابٛت نألسٕاق إلػالٌ انحكٕيت انُٓذٚت بشأٌ

خفط انمشٔض انًخططت ف ٙانُصف األٔل يٍ انسُت انًانٛت انضذٚذة .ف ٙيحأنت
نخخفٛف انعغػ ػهٗ أسٕاق انذ ٌٕٚانًحهٛت ،سٕف حخفط انحكٕيت إصذاساث
انسُذاث بًمذاس  %22.5نهسُت انًانٛت  .FY19كًا لذيج أٚعًا إصذاساث
نحضيت  4 - 1سُٕاث نهسُت انًانٛت  FY18 -19نًؼانضت انطهب ف ٙانسٕق ػهٗ
انسُذاث لصٛشة األصم.
(انًصذس)BloombergQuint :
إبطاء الخخضن وحسرٌع النوى وخلك الخصاد ٌعخوذ على االسخهالن الوذلً لذ
ٌساعذ فً عسي الهنذ عن درب الخجارة الوخصاعذة بٍن الىالٌاث الوخذذة
والصٍنٚ .خٕلغ انبُك االحخٛاغ ٙانُٓذ٘ ( )RBIأٌ االلخصاد بمًٛت  2.3حشٚهٌٕٛ
دٔالس أيشٚك ٙسٕف ٚخٕسغ بُسبت  %7.4ف ٙانسُت انًانٛت ْٔ .FY19زا ٚضؼهٓا
أسشع يٍ انصٔ ٍٛانخ ٙيٍ انًخٕلغ أٌ ٚبهغ انًُٕ فّٛا  %6.5ف 2018 ٙخالل
اسخطالع سأ٘ أصشحّ يؤسست (Bloombergانًصذس ،Bloomberg :انبُك
االحخٛاغ ٙانُٓذ٘)
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ْزا انخمشٚش ال ًٚزم ػشظًا نألسٓى أٔ انٕحذاث ٔال ًٚزم كزنك حٕصٛت ٔال بٛاٌ باٜساء ٔال إػالٌٔ .ال ًٚزم انخمشٚش كزنك حٕلؼًا ٔال إلشاسً بانخغٛشاث انًسخمبهٛت انًحخًهت ف ٙيؼذالث أٔ أسؼاساً ٍي
األٔساق انًانٛت .يحخٕٖ انبٛاٌ انسابك بغشض اإلػالو فمػ دٌٔ انُظش إنٗ أْذاف أٔ حانت يانٛت خاصت أٔ احخٛاصاث يؼُٛت أل٘ شخص يحذد لذ ٚخهمٗ ْزا انبٛاٌٚ .ضب ػهٗ يسخخذيْ ٙزِ انٕرٛمت غهب
انًشٕسة فًٛا ٚخص يذٖ يالئًت االسخزًاس ف ٙأ٘ أٔساق يانٛت أٔ أدٔاث يانٛت أٔ اسجساحٛضٛاث اسخزًاسٚت ٚحخٕٓٚا ْزا انًسخُذ.
إرا كُج حشغب ف ٙيؼشفت انًضٚذ ػٍ انطشق انخًٚ ٙكُُا يساػذحك يٍ خالنٓا نًٕاصٓت انخحذٚاث االسخزًاسٚت انخاصت بكٚ ،شصٗ االحصال بًًزم ٘ َٔٛج حشاسج أٔف إَذٚا نالسخزًاس أٔ
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