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انُسبت

بعذ ثالثت أشٓز يٍ انبٛع ،تحٕل انًستثًزٌٔ األجاَب إنٗ انًشتز ٍٚانٕحٛذٍٚ
ألسٓى رأس انًال انُٓذٚت فٕٚ ٙن .ٕٛثهغذ انزذفمبد انخبسعٛخ نششاء األسٓى
أكضش يٍ  12.20يه ٌٕٛدٔالس (انسؼش انًشعؼ ٙنهجُك االحزٛبغ ٙانُٓذ٘ حٛش
إٌ يجهغ  0دٔالس =  44.0106سٔثٛخ ُْذٚخ) .أػطذ االسزضًبساد انسبنجخ فٙ
صُبدٚك انًؤششاد انًزذأنخ األفعهٛخ نهُٓذ يمبسَخ ثبألسٕاق انُبشئخ األخشٖ
حٛش شٓذد انُٓذ رذفمبد ثحٕان 411 ٙيه ٌٕٛدٔساد ف ٙانشٓش األخٛش ،ثًُٛب
شٓذ jانجشاصٚم خشٔط أكضش يٍ  011يه ٌٕٛدٔالس رهزٓب ربٕٚاٌ ثخشٔط أكضش يٍ
 611يه ٌٕٛدٔالس, .اسرفغ يؤشش  NSE Nifty 50إنٗ  %4ف ٙانشٓش األخٛش
يمبسَخ ثضٚبدح  %0.1ف ٙيؤشش  MSCIنألسٕاق انُبشئخ( .انًصذس :ثهٕيجشط)

اَخؼبش انسُذاث
ػبئذ  10سُىاث َهبط َ 7قبط بؼذ يحبفظت بُك االحخُبطٍ انهُذٌ ػهً يىقفه يحبَذًا
حبرَخ اإلقفبل 7.7722....31/07
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ارحفبع قًُت األػًبل
يؤضراث َُكٍ حظهر أٌ انهُذ حسُر ػهً طرَق انخؼبفٍ
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انًصذر:

بهىيبرج

ارتفع انًؤشز انُٓذ٘ انًزكب يٍ َٛك ٙإنٗ أعهٗ يستٕٖ نّ ،يُذ أكتٕبز
 ،5633نٛسجم  2153فٕٚ ٙنَ ،ٕٛظ ًزا نتٕسع صُاعت انخذياث بٕتٛزة سزٚعت
خالل عاو .اسرفؼذ أٚعًب انطهجبد انغذٚذح إنٗ أػهٗ يسزٕٖ نٓب يُز أكزٕثش
 ،2104يب شغغ انششكبد ػهٗ صٚبدح اإلَزبط ٔسحت انًخضٌٔ نسذ فغٕح
اإلَزبطٔ .اسرفغ يؤشش انخذيبد انُٓذٚخ يٍ َٛك ٙانز٘ ٚغش٘ رؼذٚهّ ثصفخ
يٕسًٛخ إنٗ  04.2فٕٚ ٙن ٕٛيٍ  02.4ف َٕٕٛٚ ٙحٛش اسزًش ف ٙانزٕسغ فًٛب
ٚؼشف ثبنشثغ انضبَ ٙانمٕ٘( .انًصذس :ثهٕيجشط)
هيئة األرصاد الهندية ( )IMDتتوقع أن تكون الرياح الموسمية معتدلة في
النصف الثاني من موسم األمطار بعد هطول أمطار ضعيفة في فترة يونيو -
يوليو .حبفظج انهُئت ػهً َفس حُبؤهب فٍ ضهر يبَى بطأٌ حىقؼبث َىَُى -
سبخًبر بأٌ َبهغ هطىل األيطبر انخراكًٍ  %21نًخىسط -01ػبو ،ػهً انرغى
يٍ أٌ انخُبؤ نفخرة أغسطس وسبخًبر سُبهغ %20يٍ يخىسط -01ػبوَ .ؼخبر
هطىل انًطر بُسبت  %24و %014يٍ انًخىسط طبُؼًُب نفخرة انطهرٍَ ،وفقًب
نًكخب انطقسَ .بهغ هبيص انخطأ فٍ انخىقغ .%4
(انًصذر :بهىيبرج ،هُئت األرصبد انهُذَت)

انًصذر :بهىيبرج

انبُك االحتٛاط ٙانُٓذ٘ ٚزفع أسعار انفائذة بًمذار َ 52مطتٔ ،بذنك ٚزتفع
سعز إعادة انشزاء ٔفك انسٛاست األساسٛت إنٗ َسبت  %3526ف ٙح ٍٛحافظ
عهٗ يٕلفّ يحاٚذًا بشأٌ انسٕٛنت خالل انسٛاست انًانٛت انثانثت نّ انت ٙتصذر
كم شٓز ٍٚف ٙأغسطس .دافغ يحبفع ثُك االحزٛبغ ٙانُٓذ٘ ػهٗ سفغ سؼش
انفبئذح ٔانز٘ أدٖ إنٗ اسرفبع األسؼبس إنٗ َسجخ غٛش يسجٕلخ ف ٙػبي .ٍٛعبء
انمشاس ثشفغ أسؼبس انفبئذح ثؼذ رٕلؼبد ثحذٔس ظغٕغ رعخًٛخ لٕٚخ ػُذيب ثذأد
انحكٕيخ ششاء يحبصٛم انفالح ٍٛثأسؼبس أػهٗ ٔانز ٙأػهُذ ػُّ يؤخشًا .رأيم
نغُخ انسٛبسخ انًبنٛخ ف ٙرحمٛك ْذف يزٕسػ األعم يٍ حٛش رعخى يؤشش
أسؼبس انًسزٓهك ( )CPIثُسجخ  %4ظًٍ َطبق  2-/+ف ٙانًبئخ ف ٙح ٍٛدػى
انًُٕٔ .عشد يشاعؼخ رٕلؼبد انزعخى انًسزمجهٛخ نهشثغ انضبَ ٙيٍ انسُخ انًبنٛخ
 2102نزُخفط إنٗ  %4.4صى اسرفؼذ لهٛال ثُسجخ  %1.0إنٗ  %4.4نهُصف
انضبَ ٙيٍ  .02-2104أنًحذ نغُخ انسٛبسبد انًبنٛخ أٚعًب إنٗ احزًبنٛخ صٚبدح
اإلعشاءاد انزمشفٛخ يٍ أعم انحفبظ ػهٗ االسزمشاس االلزصبد٘ ٔسػ انًخبغش
انًزضاٚذح يٍ انزغبسح انؼبنًٛخ ٔرٕرشاد انؼًهخ.
(انًصذس :ثهٕيجشط)www.moneycontrol.com ،
نظرا الرتفاع االئتمان بنسبة  %3551عا ًما
مخرجات القروض البنكية تزداد ً
تلو اآلخر اعتبار من يوليو  ،5632بسبب عوامل مختلفة من بينها توسع
المبيعات الزراعية ومبيعات السيارات .أظٓشد انجٛبَبد يٍ عًؼٛخ يصُؼٙ
انسٛبساد انُٓذٚخ أٌ انصُبػخ أَزغذ سٛبساد إظبفٛخ ثُسجخ  %01رمشٚجًب فٙ
انفزشح يٍ أثشٚم  َٕٕٛٚ -ثخالف انؼبو انًبظٔ .ٙصادد يجٛؼبد سٛبساد انشكبة
نزمزشة يٍ  %21خالل رهك انفزشح ،ثًُٛب اسرفبع يجٛؼبد انسٛبساد انزغبسٚخ
ألكضش يٍ  %01أيب انذسعبد انُبسٚخ فبسرفؼذ ثُسجخ ( .%00انًصذس:
ثهٕيجشط)
يؤشز ٚ Sensex Indexتمذو بُسبت ْ %3651ذا انعاو ،نٛحافظ عهٗ يكاَتّ
باعتبارِ انسٕق األفضم أداء ف ٙيُطمت آسٛا انًطهت عهٗ انٓادئ ف ٙاألٔل يٍ
ٕٚن .ٕٛحزٗ ا ٌٜأػهُذ  22ششكخ يٍ انششكبد انًذسعخ ف ٙيؤشش NSE
 Nifty 50ػٍ انُزبئظَٔ ،غحذ  02ششكخ ف ٙرهجٛخ أٔ رغبٔص يزٕسػ رمذٚشاد
انًحهه( .ٍٛانًصذس :ثهٕيجشط)

يؼهىيبث هبيت
ْزا انزمشٚش ال ًٚضم ػشظًب نألسٓى أٔ انٕحذاد ٔال ًٚضم كزنك رٕصٛخ ٔال ثٛبٌ ثبٜساء ٔال إػالٌٔ .ال ًٚضم انزمشٚش كزنك رٕلؼًب ٔال إلشا ًس ثبنزغٛشاد انًسزمجهٛخ
أل٘ يٍ األٔساق انًبنٛخ .يحزٕٖ انجٛبٌ انسبثك ثغشض اإلػالو فمػ دٌٔ انُظش إنٗ أْذاف أٔ حبنخ يبنٛخ خبصخ أٔ احزٛبعبد يؼُٛخ
انًحزًهخ ف ٙيؼذالد أٔ أسؼبساً ٍ
أل٘ شخص يحذد لذ ٚزهمٗ ْزا انجٛبٌٚ .غت ػهٗ يسزخذيْ ٙزِ انٕصٛمخ غهت انًشٕسح فًٛب ٚخص يذٖ يالئًخ االسزضًبس ف ٙأ٘ أٔساق يبنٛخ أٔ أدٔاد يبنٛخ أٔ
اسزشارٛغٛبد اسزضًبسٚخ ٚحزٕٓٚب ْزا انًسزُذ.
إرا كُذ رشغت ف ٙيؼشفخ انًضٚذ ػٍ انطشق انزًٚ ٙكُُب يسبػذرك يٍ خالنٓب نزهجٛخ متطلباتك االسزضًبسٚخٚ ،شعٗ االرصبل ثًًضم ٘ َٔٛذ رشاسذ أٔف إَذٚب نالسزضًبس
أٔ صٚبسح www.utifunds.com
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