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مؤرش أسعار املستهلك الهندي ومؤرش أسعار املستهلك األسايس
( ٪عىل أساس سنوي)
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املصدر :وزارة اإلحصاء وتنفيذ الربامج ،صندوق استثامر يونايتد تراست أوف إنديا
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املصدر :املكتب املركزي لإلحصاء ،يونايتد تراست أوف إنديا للبحوث

 .1قراءة مايو تشري إىل مواصلة التضخم يف االنخفاض بشكلٍ متتايل ،واملزيد من االنخفاض ملؤرش أسعار املستهلك
جاء مؤرش أسعار املستهلك متقاربًا إىل ٍ
حد كبري مع أدىن نهاية لنطاق تغطية بنك االحتياطي الهندي ( )RBIعند  %2.2عىل أساس سنوي ( .)yoyهذا باملقارنة مع ما يقل عن %3.0
قبل شهر .ويعزى استمرار تخفيف حدة الضغوط السعرية إىل تراجع أسعار املواد الغذائية وانخفاض أسعار النفط الخام .كام تراجع التضخم األسايس إىل  ٪4.3من  ٪4.5يف أبريل.
 .2العجز يف الحساب الجاري مازال يشهد املزيد من االنكامش يف السنة املالية املنتهية يف مارس 2017
عىل أساس تراكمي للسنة املالية  ،2017جاء العجز يف الحساب الجاري الهندي منخفضً ا عند  ٪0.7من الناتج املحيل اإلجاميل مقابل  ٪1.1يف السنة املالية  2016عىل خلفية انخفاض
العجز التجاري (انكامش عىل أساس سنوي املسجل يف الواردات مقابل منو بنسبة  ٪5.0يف الصادرات) .وظل االستثامر األجنبي املبارش ( )FDIثابتا عند  35.6مليار دوالر ،وارتفعت
تدفقات االستثامر املؤسيس األجنبي ( )FIIإىل  7.5مليار دوالر ،مام عكس التدفقات الخارجة يف السنة املالية  .2016وبالنسبة للربع عىل وجه التحديد (الربع األخري يف السنة املالية
 ،)2017كان العجز يف الحساب الجاري يف الهند أكرث اتسا ًعا من العام املايض .لكن تدفقات املحفظة القوية أدت إىل زيادة كبرية يف احتياطيات النقد األجنبي ( 21.5مليار دوالر يف
السنة املالية  17مقابل  17.9مليار دوالر يف السنة املالية .)2016
 .3بنك االحتياطي الهندي ُيث ّبت األسعار يف استعراض سياسته النقدية يف السابع من يونيو ،وتوقعات بانخفاض التضخم
تركت لجنة السياسة النقدية ( )MPCمعدل إعادة الرشاء املعياري دون تغيري عند  .٪6.25وتم تخفيض توقعات مؤرش أسعار املستهلك إىل معدل من  2.0إىل  ٪3.5يف النصف األول
من السنة املالية  2018ومعدل من  3.5إىل ٪4.5يف النصف الثاين من السنة املالية  .2018كام خفضت توقعات منو القيمة اإلجاملية املضافة ( )GVAللسنة املالية  2018مبقدار 10
نقاط أساس إىل  .٪7.3ويف حني تم اعتامد انخفاض مسار التضخم ،فإن بنك االحتياطي الهندي متسك مبوقفه املحايد يف السياسة ،مام يعني أنه سرياقب استدامة هذه األرقام
املنخفضة للتضخم قبل خفض معدالت الفائدة .ومع ذلك فإن النغمة األكرث حامسا يف لغة السياسة أدت إىل ارتفاع أسواق األسهم والسندات.
 .4بنك االحتياطي الهندي يواصل ضامن سيولة كافية يف النظام املايل
قام بنك االحتياطي الفدرايل بتخفيض نسبة السيولة القانونية ( )SLRمبقدار  50نقطة أساس إىل  ٪20من صايف الطلب والخصوم ألجل (( )NDTLاعتبارا من أسبوعني بد ًءا من 24
يونيو) .نسبة السيولة القانونية هي جزء من الودائع البنكية التي يجب استثامرها يف السندات الحكومية .ويضمن هذا التحرك للمصارف مرونة كافية لتلبية الحد األدىن ملتطلبات
تغطية السيولة ( )LCRبنسبة  ٪100بحلول  1يناير  2019بطريقة فعالة.
 .5الرشكات الصينية التي تديرها الدولة تسعى إىل االستثامر يف الهند عن طريق حصص يف قطاع الطاقة والبناء
تسعى الرشكات الصينية مثل رشكة “تشاينا هاربور الهندسية املحدودة” ورشكة “داتانغ الصينية” إىل رشاء حصص يف الرشكات الهندية عىل خلفية برنامج تطوير البنية التحتية يف
الهند .ويف الوقت نفسه قد تُزايد شبكة كهرباء جنوب الصني باملشاركة يف مناقصة ملشاريع نقل الطاقة الكهربائية يف الهند .ولقد أظهرت الرشكات األجنبية اهتامما باالستثامرات يف
البنية التحتية للهند مع خطط الستثامر ما يصل إىل  59مليار دوالر ( 3.96تريليون روبية) يف السنة املالية الحالية يف مشاريع البنية التحتية املتكاملة مثل الطرق والسكك الحديدية.
 .6لوكهيد مارتن األمريكية لصناعة الطائرات وتاتا لألنظمة املتقدمة الهندية املحدودة يوقعان اتفاقية إلنتاج مقاتالت  16 - Fيف الهند
لقد تم توقيع هذا االتفاق يف إطار “منوذج الرشاكة االسرتاتيجية” الذي يتيح لرشكات القطاع الخاص املحلية تشكيل رشكات مشرتكة مع صانعي معدات الدفاع األجنبية .ومن الجدير
بالذكر أن الهند تحتاج إىل  200طائرة مقاتلة أخرى .واالتفاق مع لوكهيد مارتن ،أكرب مقاول للدفاع عىل الصعيد العاملي ،يتيح اآلن تصنيع الطائرات يف الهند .وتعترب هذه الرشاكات
إيجابية لتوليد فرص العمل ولتنامي قاعدة التصنيع يف الهند .كام أفادت التقارير بأن رشكة بوينغ ورشكة يب أيه إي سيستمز وإيرباص ورشكة ساب تتطلع للسوق الهندي.

هذا التقرير ال ميثل عرضً ا لألسهم أو الوحدات وال ميثل كذلك توصية وال بيان باآلراء وال إعالن ،وال ميثل التقرير كذلك توق ًعا وال إقرا ًر بالتغريات املستقبلية املحتملة يف معدالت أو
أسعار أيًا من األوراق املالية ،ومحتويات البيان السابق بغرض اإلعالم فقط دون النظر إىل أهداف أو حالة مالية خاصة أو احتياجات معينة ألي شخص محدد قد يتلقى هذا البيان،
يجب عىل مستخدمي هذه الوثيقة طلب املشورة فيام يخص مدى مالمئة االستثامر يف أي أوراق مالية أو أدوات مالية أو اسرتاتيجيات استثامرية يحتويها هذا املستند.

